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Vážené kolegyně a vážení kolegové,  
milé studentky a milí studenti,  
přátelé Univerzity Karlovy,  
zkrátka milé čtenářky a milí čtenáři,

velmi rád Vám v tomto editorialu představuji již třicáté, 
a tedy jubilejní číslo časopisu Forum, a zároveň třetí 
v „novém designu“. Vzhledem k tomu, že se jedná o let-
ní číslo, zvolili jsme tomu odpovídající náplň. Hlavní té-
mata jsou tentokrát dvě: v první řadě bychom Vám rádi 
představili obor geografie, konkrétně fyzickou a sociální 
geografii, kartografii a demografii, co jsou jediné obory, 
jež se v žebříčku sestavovaném britskou společností Qu-
acquarelli Symonds (QS) umístily již počtvrté za sebou 
v první stovce mezi nejlepšími obory světových univer-
zit a vědeckých institucí. Pevně věříme, že Vás články 
a reportáže o bádání v těchto oborech a o práci našich 
kolegů z Přírodovědecké fakulty UK zaujmou.

Druhým tématem tohoto čísla Fora jsou sportovní 
aktivity, které, jak říkám v rozhovoru, jenž je součástí 
tohoto výtisku, na univerzitu jednoznačně patří. Již staří 
Řekové ostatně dobře věděli, že rozvoj intelektuálních 
kvalit člověka by měl jít ruku v ruce s rozvojem jeho fy-
zických aktivit. Sám si jako historik moderních britských 
dějin velmi dobře uvědomuji také formativní roli sportu 
stejně jako, je-li řeč o univerzitním sportování, jeho 
schopnost pomoci při identifikaci studentů s tou kterou 
fakultou anebo univerzitou. S výše zmíněným tématem 
souvisí také to, že se letošní letní semestr na Univer-
zitě Karlově nesl ve znamení sportu. Hokejisté vyhráli 
Evropskou univerzitní hokejovou ligu, fotbalisté první 
ročník UniCupu, běžel se univerzitní maratón, konal se 
závod univerzitních osmiveslic v rámci Primátorek a stu-
denti, kteří pravidelně nesportují, si mohli zasportovat 
u příležitosti rektorského dne. Není divu, že jsem měl – 
a doufám, že nejen já – poprvé pocit, že naše univerzita 
doslova žila sportem. Moc bych si přál, abychom takto 
pokračovali i nadále a aby bylo sportu kolem nás stále 
víc. Snad k tomu pomůže přispět i toto zčásti „spor-
tovní číslo“ Fora, které – jako bonus – na báječných 

fotografiích Reného Volfíka představuje vynikající české 
sportovkyně – Simonu Baumrtovou, Elišku Klučinovou 
a Mirku Knapkovou, jež jsou stejně jako Vítězslav Veselý 
spojeny s naší alma mater.

Součástí časopisu Forum je jako již tradičně velký 
profilový rozhovor, tentokrát s profesorem Janem Švej-
narem, který v současné době působí na newyorské 
Kolumbijské univerzitě, ale který se do Čech neustále 
vrací, a to nejen kvůli pozváním na nejrůznější odborné 
konference a přednášky, ale také kvůli svému působení 
v CERGE-EI, společném pracovišti Univerzity Karlovy 
a Akademie věd, u jehož zrodu stál. Jsem přesvědčen, 
že Vás jeho pohled na české vysoké školství zaujme. 
Totéž, doufám, platí o textu profesora Zdeňka Strakoše, 
jenž se věnuje tématu, o němž toho ví opravdu hodně – 
grantům Evropské výzkumné rady (ERC), bez nichž, 
jak píše, na špičce evropské vědy, o té světové nemluvě, 
jednoduše nebudeme.

Třicáté číslo Fora doplňuje řada zajímavostí – například 
fotoreportáž o botanické zahradě léčivých rostlin Far-
maceutické fakulty UK v Hradci Králové nebo rozho-
vor s laureátem Ceny Neuron Petrem Kourou o úloze 
swingu v době protektorátu.

Na závěr Vám, milé čtenářky a milí čtenáři, přeji krásné 
léto plné odpočinku, sportovních aktivit a také, abyste 
se na návrat na univerzitu těšili stejně, jako se na ni 
s koncem léta, po dovolené, vždycky těším i já.

 Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

prorektor Uk pro vnější vztahy
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Před téměř čtvrt stoletím jste stál u zrodu CERGE.
Jak vzpomínáte na tuto dobu a co vás k založení in-
stitutu vedlo?

V té době jsem studoval ekonomiky sovětského bloku 
a uvědomoval si, že až se tyto ekonomiky změní v tržní, 
bude potřeba mít úplně novou generaci ekonomů, 
kteří budou chápat, jak tržní mechanismus funguje, 
a na vědecké úrovni se budou schopni vyrovnat svým 
protějškům jinde ve světě. S Josefem Zielencem jsme 
již dříve mluvili o tom, že kdyby se politická situace 
změnila, bylo by žádoucí jednak začít vysílat studenty 
ven, jednak tu založit instituci, jež by byla schopná začít 
tvořit špičkovou ekonomickou vědu.

Když ke změně režimu opravdu došlo, znovu jsme 
se spojili a začali jsme usilovně pracovat na založení 
CERGE. Získali jsme souhlas tehdejšího rektora Uni-
verzity Karlovy Radima Palouše, který se nás ovšem 
nejdřív zeptal: „Je ekonomie věda?“ Já jsem mu odpově-
děl, že tvoříme teorie a testujeme hypotézy, takže to je 
věda. „Výborně,“ prohlásil profesor Palouš. „Právě jsem 
zrušil ústav marxismu-leninismu, tak to nahradíte.“ 
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KDYŽ JDEME 
KUPŘEDU, 
ALE OSTATNÍ BĚŽÍ, 
TAK ZAOSTÁVÁME
Profesor Jan Švejnar v současnosti působí na 
newyorské Kolumbijské univerzitě, která patří do 
„břečťanové ligy“ elitních amerických univerzit. 
Do Česka se však stále vrací nejen kvůli pozváním 
na různé odborné konference či přednášky, ale také 
díky působení v CERGE-EI, společném pracovišti 
UK a AV ČR, u jehož zrodu stál. O českém vysokém 
školství tedy má velmi dobrý přehled. „Myslím si, že 
teď je čas dát důraz na kvalitu,“ říká.

TEXT Lucie Kettnerová FOTO Luboš Wišniewski

→
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Prof. Jan Švejnar, M. A., Ph.D., odešel v sedmnácti letech za rodiči 
do emigrace. Na Cornellově univerzitě ve státě New York získal 
bakalářský titul, poté pokračoval v magisterském a doktorandském 
studiu na Princetonské univerzitě ve státě New Jersey. V letech 
1978–1987 přednášel ekonomii na Cornellově univerzitě, poté na 
Pittsburské univerzitě (1987–1996), mezi roky 1996 a 2012 působil 
jako profesor na Michiganské univerzitě a v současné době je 
profesorem globální ekonomie na Kolumbijské univerzitě.

V roce 1991 byl jedním z hlavních zakladatelů Centra pro 
ekonomický výzkum a doktorské studium (Center for Economic 
Research and Graduate Education – CERGE) při UK. CERGE se o rok 
později propojilo s Národohospodářským ústavem AV ČR, který 
profesor Švejnar v roce 1992 založil.

Letos v červnu převzal nejvýznamnější vědecké ocenění na 
světě udělované na poli ekonomie práce – cenu IZA, kterou uděluje 
německý Institut pro studium práce (Institute for the Study of 
Labor – IZA).

Dostat se jako 
pedagog na 
excelentní 
školu je ovšem 
velmi těžké, 
konkurence 
je ve srovnání 
s Českem velmi 
tvrdá, protože 
se jedná ne 
o regionální, 
ale opravdu 
o celosvětovou 
konkurenci.

My jsme mu nabídli, že založíme špičkové postgraduál-
ní centrum, které by vychovávalo magistry a doktoran-
dy na té nejvyšší úrovni.

S Josefem jsme si rozdělili role – on působil přede-
vším zde, zatímco já jsem v Americe pracoval s nadace-
mi a dalšími zdroji peněz. Díky tomu se nám povedlo 
skloubit místní i západní zahraniční zdroje a mohli jsme 
rozjet výuku a výzkum tak, jak je obvyklé na amerických 
univerzitách. A tak vzniklo CERGE. Na to, abychom 
ale byli schopni konkurovat nejlepším pracovištím na 
světě, bylo CERGE přece jen moc malé. V každém 
podoboru musí být několik lidí, aby mohli týmově 
pracovat. Proto jsme se dohodli ještě s Akademií věd 
ČR, že vytvoříme společné pracoviště, a spojili jsme se 
s Národohospodářským ústavem. To byl na svou dobu 
poměrně průkopnický počin.

CERGE-EI paří do 2. percentilu z 1500 institucí ve 
sledovanosti výzkumu a v jeho citovanosti. Co za 
úspěchem stojí? Je to jen otázka peněz?

Není to jen otázka peněz, i když peníze jsou samo-
zřejmě důležité. Nám se povedlo hned na začátku nasa-
dit laťku vysoko a stále si ji držíme. Tím jsme si vybu-
dovali reputaci v tom, jakou máme trajekci, tedy kterým 
směrem jdeme. Důležitým tahem také bylo, že jsme do 
našeho řídícího a dozorčího výboru přilákali špičkové 
ekonomy z celého světa, kteří sem dvakrát za rok zdar-
ma přiletí (my jim hradíme pouze náklady) a již stráví 
víkend tím, že podporují a zajišťují kvalitu pracoviště. 
Na naše pracovníky pak klademe stejně velké nároky 
jako jiná špičková pracoviště – od uzavírání a ukončová-
ní smluv až po požadavek, aby vědečtí pracovníci publi-
kovali ve světových časopisech.

Vysoké školy nyní často řeší, že z finančních důvodů 
mají problém udržet si talentované doktorandy nebo 
postdoktorandy, kteří by obor dále rozvíjeli. Kde vi-
díte cestu ke zlepšení situace?

Podle mě je výborné, že jsme hned po revoluci zvýšili 
počet absolventů na vysokých školách. Myslím si ale, 
že teď je čas klást důraz na kvalitu. Ve vědě, výzkumu 
i výuce nemá na postgraduální úrovni význam dělat 
věci, které nejsou na špici, protože tím oboru ničím 
nepřispíváme. Když jdeme kupředu, ale ostatní běží, 
tak zaostáváme. Proto bychom měli provést reformu 
a zaměřit se na nejkvalitnější oblasti, v nichž budeme 
zvyšovat platy tak, že budou konkurenceschopné nej-
lepším pracovištím v Evropě. Jsme zemí, která nemá 
nerostné bohatství, takže náš úspěch je založen právě na 
lidském kapitálu.

Když si na škole vychováte odborníky, nabídnete jim 
u vás místo, nebo inbreeding nepodporujete?

Už na počátku jsme se rozhodli, že to budeme dělat 
jako v ostatních špičkových institucích ve světě, tedy 
že si lidi budeme najímat odjinud a naše absolventy 
až potom, co se uplatní jinde. Odlišně se chová pouze 
Harvard, který je natolik přesvědčen o své výjimečnosti, 
že si své vystudované absolventy ponechává.

Sledujete, kde se vaši absolventi uplatní?
Sledujeme, a dokonce se nám povedlo odhadnout 

budoucí vývoj uplatnění. Když jsme totiž na počátku 

psali různé granty, předpokládali jsme, že přibližně tře-
tina absolventů zůstane v akademickém sektoru, třetina 
by mohla pracovat pro domácí a mezinárodní vládní 
instituce a třetina půjde do soukromého sektoru. A ono 
to téměř tak dopadlo.

Naším cílem bylo původně hlavně vychovat novou 
generaci ekonomů pro region bývalého sovětského 
bloku a Jugoslávie. Předpokládali jsme tedy, že absol-
venti zůstanou v regionu, a to se nám i povětšinou daři-
lo. Pak jsme si ale uvědomili, že když nebudeme umisťo-
vat některé naše absolventy jako profesory na prestižní 
univerzity, bude pro nás velmi těžké získat mezinárodní 
reputaci, protože se pak nemůžeme prokázat jejich 
úspěchy. Proto jsme před deseti lety začali vždy dvěma 
či třem nejlepším studentům doporučovat, aby se vydali 
na světový trh práce. Tím jsme ukázali, že naši absolven-
ti dostávají nabídky i od špičkových pracovišť.

Přejděme od pražské CERGE-EI ke Kolumbijské 
univerzitě, kde nyní působíte. Čemu se tam věnujete?

Věnuji se hned několika oblastem ekonomie, protože 
jsem měl vždy zájem působit v globálnějším kontextu. 
V současnosti studuji dopad dolarových miliardářů na 
fungování ekonomik. Hlavní teorie společenských věd 
nejsou o rozvrstvení příjmů, nýbrž o rozvrstvení bohat-
ství – tj. kdo má kontrolu nad prostředky. Doposud se 
však výzkumy soustřeďovaly na rozvrstvení příjmů, ale 
ne na bohatství, protože o něm jsme neměli dobré sta-
tistiky. My jsme ale zjistili, že existují data o bohatství 
miliardářů, např. Forbes je pravidelně zveřejňuje, a tak 
jsme je dali dohromady ještě s dalšími daty a moderní-
mi ekonometrickými metodami je analyzujeme.

První výsledky jsou velmi zajímavé. Ukázalo se totiž, 
že miliardáři mají na ekonomiku negativní vliv. Když 
jsme si je rozdělili na dvě skupiny – na ty, kteří by se 
miliardáři nestali bez propojení s politikou (např. Jel-
cinovi nebo Suhartovi spřízněnci), a na ty, kteří sami 
něco dokázali (např. Bill Gates) –, ukázal se negativ-
ní efekt jen ve spojení s těmi politicky propojenými. 
U ostatních se nedá vypozorovat ani negativní, ale ani 
pozitivní vliv. Miliardáři, kteří své bohatství zdědili, se 
nacházejí někde uprostřed. V testování dalších hypotéz 
budeme ještě pokračovat.

Kromě výzkumu také samozřejmě i vyučuji, v sou-
časnosti vedu dva postgraduální kurzy. Kromě toho 
jsem zakládajícím ředitelem Centra pro globální 
hospodářskou politiku (Centre on Global Economic 
Governance), kde působí přibližně tři desítky profesorů 
z Kolumbijské univerzity a kde společně pracujeme na 
výzkumných projektech, pořádáme konference, sympo-
zia, panelové diskuze apod.

Jak se odlišují podmínky, které má pedagog v USA, 
s těmi v Česku?

Je důležité si uvědomit, že ve Státech existuje celá 
škála institucí – od těch úplně nejšpičkovějších až po 
community college, jež jsou, řekněme, na bakalářské 
úrovni, ale v regionech umožňují vzdělávání lidí, kteří 
neměli tak dobré studijní výsledky nebo neusilují 
o prestižní vzdělání.

Na špičkových výzkumně zaměřených institucích 
je hodně prostředků na to, aby profesor mohl dělat 
výzkum, měl asistenty a vyučoval tak, aby zvlášť na 

doktorandské úrovni pomohl studentům dostat se na 
vědecký orbit. Oproti tomu na colleges jde především 
o výuku, na výzkum se zaměřují méně. Existuje však 
řada institucí, které jsou tak nějak mezi.

Dostat se jako pedagog na excelentní školu je ovšem 
velmi těžké, konkurence je ve srovnání s Českem velmi 
tvrdá, protože se jedná ne o regionální, ale opravdu 
o celosvětovou konkurenci. O ty nejlepší profesory se 
naopak globálně soutěží a vzájemně si je přetahujeme.

Jak funguje ve Spojených státech udílení profesur?
V Americe funguje systém tak, že mladí doktorandi, 

kteří nastupují jako tzv. assistant profesoři, dostávají 
šest až devět let na to, aby dokázali publikovat takovým 
způsobem, že budou považováni ve své kohortě za ty 
nejlepší. Teprve pak mohou dostat definitivu a povýšit 
na associate profesora, tedy přibližně na úroveň našeho 
docenta. Hodnocení provádějí jak lidé z univerzity, tak 
odborníci z celého světa v daném oboru. Toto hodno-
cení rozhodně není formální, neboť mj. adresně srov-
nává adepty hodnocení mezi sebou. Kdo hodnocením 
projde, může na univerzitě zůstat. V tu chvíli ale i další 
instituce začnou uvažovat o tom, zda dotyčnému neu-
dělat nabídku, a ti nejlepší často dostanou hned několik 
nabídek současně.

Na tzv. řádnou profesuru musí odborník projít ještě 
dalším hodnocením, které nastává v horizontu dalších 
pěti až patnácti let. Protože i tady vládne tržní sys-
tém, stane se, že daného člověka osloví jiná univerzita. 
Domovská univerzita pak odpoví tím, že sama dotyč-
ného buď povýší, nebo ho nechá odejít ke konkurenci. 
Poslední úroveň přestavují jmenovaní neboli chaired 
profesoři.

Co všechno se hodnotí? Pouze odbornost, nebo i mo-
rální kvality?

Hodnotí se všechno. Největší důraz se ale klade na 
odbornost a výsledky výzkumu, následuje kvalita výuky, 
což hodnotí studenti, a třetí je služba univerzitě a pro-
fesi obecně. Tam se bere v potaz celý charakter člověka 
a zohledňuje se, zda je člověk editorem prestižního 
časopisu, působí ve výborech a komisích a samozřejmě 
zda splňuje standardní etické normy.

Má podle vás v dnešní době ještě smysl, aby profeso-
ry jmenoval prezident?

Myslím si, že ne. V Česku je to tradice, ale jinde ve 
světě se s tím prakticky nesetkáte. U manažersky říze-
ných univerzit je to v jejich gesci. Pokud manažerský 
systém neexistuje, musí se člověk zamyslet nad tím, jak 
zajistit, aby nezačala převládat nízká kvalita. Domnívám 
se, že bychom měli přejít na moderní systém obvyklý 
ve světě, kde univerzity jmenují docenty a profesory na 
základě rigorózního mezinárodního hodnocení. Podí-
vejte se třeba na čínské univerzity, které se v žebříčku 
dostaly dokonce už do první stovky. Proč tomu tak je? 
Protože přešly na moderní, tzv. americký model.

V červnu jste převzal prestižní cenu IZA. Co vás více 
těší – kdo vám cenu udělil, nebo v jakém společenství 
oceněných jste se ocitl?

Těší mě obojí. Ekonomie práce je jedním z nejdůle-
žitějších oborů v ekonomii. Je to obor, který užívá teorii 

a jenž zároveň určuje, jak se využívají moderní statistic-
ké metody z výzkumu. Ekonomií práce se inspiruje řada 
dalších oborů ve způsobu, jak dělat vědecký výzkum. 
Institut IZA sdružuje přibližně 1400 ekonomů, kteří 
se této oblasti věnují. Cena, kterou IZA od roku 2002 
uděluje, je opravdu prestižní, protože mezi oceněnými 
jsou vynikající ekonomové včetně nositelů Nobelovy 
ceny. Velmi mě těší být ve společenství těchto osobností.
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SVĚT 
UZNÁVÁ 
NAŠI 
GEOGRAFII 
Čtyři disciplíny po čtyři roky bodují v první stovce nejlepších. Fyzická 
geografie, sociální geografie, kartografie a demografie jsou jediné obory 
Univerzity Karlovy, které se v žebříčku sestavovaném britskou společností 
Quacquarelli Symonds (QS) umístily v první stovce mezi nejlepšími 
obory světových univerzit a vědeckých institucí.

„Recept úspěchu oboru geografie na Přírodovědecké fakultě UK 
je jednoduchý – vytvoření motivačního prostředí pro výzkum a výuku 
a otevřenost k zahraničí. Konkrétně to znamená výraznější podporu 
autonomie výzkumných týmů, zapojení talentovaných studentů do 
výzkumu a zároveň spolupráci se špičkovými zahraničními pracovišti.

Zahraniční spoluprací nicméně nemyslíme výjezdy studentů, ale 
funkční spolupráci na společných výzkumných projektech, které dnes 
s partnery řešíme na všech kontinentech, i přímou spolupráci ve výuce – 
třeba takovou, která už 20 let funguje s americkou prestižní Dartmouth 
College,“ shrnuje Jakub Langhammer, proděkan sekce geografie 
na PřF UK.

TEXT Petra Köpplová FOTO Thinkstock



DOBRÁ MAPA BY PŘI STAVBĚ 
BLANKY UŠETŘILA MILIONY

A tu se na pána hradu Krašova poddaní vrhli a tloukli 
jej hlava nehlava. Miseroni se na úprk dal, přičemž jej 
klášterní myslivec samostřílem ranil a k raněnému při-
vedli. Chrabrý kovář Prusík po třech hodinách převeli-
kých bolestí vypustil duši. Tak nějak se léta Páně 1673 
příběh asi odehrál.

Spor o hranici, zejména o honitbu a klášterní louku 
u obce Brodeslav, mezi klášterem a držitelem hradu 
Krašova Adolfem Norbertem Miseronim z Lissonu 
skončil soudním procesem. K němu dal plaský klášter 
v roce 1674 zhotovit mapu zachycující sporné území.

Napínavá historie vzniku nejznámější barokní mapy 
panství kláštera končí dobře, klášter v Plasech spor 
vyhrál. Soudní důkaz – mapa – nyní patří k 130 000 
mapových listů uložených v Mapových sbírkách Pří-
rodovědecké fakulty UK. Prohlédnout si ji můžete na 
Albertově, ale také on-line v digitálním univerzitním 
repozitáři.

Ostatně dohledat lze i zpupný obličej rytíře Norber-
ta. Ten uvidíte na proslulé Škrétově Podobizně rodiny 
řezače drahokamů Dionysia Miseroniho. Významný 
barokní malíř byl totiž dlouholetým přítelem Norber-
tova otce.

Hranice jsou časté téma starých map, právě rukopis-
né mapy byly hojně připravovány k soudním sporům, 
kde se vlastníci dohadovali o tom, čí je potok, čí je 
rybník a kdo přesahuje kam, což se ostatně do dnešních 

dnů až tolik nezměnilo. „Snad jen s tím rozdílem, že se 
k tomu nevytváří tak krásné mapy,“ vysvětluje ředitelka 
sbírky PhDr. et Mgr. Eva Novotná.

U starých map to začíná
V případě výzkumu, ale třeba i výstavby je dobré začít 
s přípravou na nejstarších dostupných mapách. Pokud 
chce někdo odvést kvalitní výkon, měl by podle ředitel-
ky Novotné začít studiem starých map, protože může 
objevit ledacos, co mu v budoucnu usnadní práci.

Staré mapy jsou jediným zdrojem staletí zapome-
nutých skutečností a mohou zabránit nedozírným 
hospodářským škodám – jako je výstavba nových domů 
v záplavových oblastech.

Jak uvádí Novotná, i pohled na mapu neznámého 
autora, blízkého pražské kapitule, zakreslující situaci 
kolem Hradčan až ke Strahovu před tereziánskou pře-
stavbou v polovině 17. století, by mohl státu ušetřit.

Jsou na ní zachyceny některé části a domy, které 
dnes už nevidíme, a také průtok potoka Brusnice. Před 
dvěma roky se propadla v rámci budování tunelu Blan-
ka zahrada na Ministerstvu kultury ČR. Vysoký sloupec 
vody v místě propadu by asi nikoho neudivil, pokud by 
se nahlédlo do starých map, které zobrazují, kudy Brus-
nice tekla.

Obdobné překvapení by se nekonalo ani ve Stromov-
ce, kde se pod Šlechtovou restaurací dvakrát propadl 

Mapová sbírka začala vznikat společně s geografickým ústavem v roce 1891, 
tehdy ještě sídlila ve Spálené ulici. Na Albertově funguje ústav i Mapová sbírka 
díky úsilí prof. Václava Švambery od roku 1914. Interiér studovny map vznikl 
podle vzoru Francouzské národní knihovny a nedávno byl podle dobových 
fotografií restaurován.

Zatímco před první světovou válkou měla sbírka 6000 map, v jejím průběhu 
v rámci mezinárodních jednání se sbírka zásadně rozrostla. Stát do ní převedl 
získanou třetinu válečného archivu z Vídně, což představovalo asi 30 000 map. 
Dnes Mapová sbírka čítá 130 000 mapových listů, 2000 atlasů, 84 glóbů, telurií 
a armilárních sfér.

Z počtu 130 000 mapových listů je polovina datována k starým tiskům – 
v případě kartografických památek to znamená, že byly vytvořeny před rokem 
1850. Kolekce obsahuje originální díla Komenského nebo Hollara, vzácné 
rukopisy 3. vojenského mapování z vídeňského archivu, národopisné mapy 
P. J. Šafaříka, mapy z pozůstalosti J. Barranda i Cellův nafukovací papírový 
glóbus z roku 1831. Nejstarší datovaná mapka je pergamenový plánek Říma od 
M. Tramezziniho z roku 1552.

povrch. Jak připomíná Novotná, mapy totiž prozrazují, 
že na tomto území býval rybník. Ten byl posléze vypuš-
těn a vysušen a zbylo nestabilní písečné dno.

Historická paměť ožívá v 2D a 3D
Mapová sbírka se snaží i z těchto důvodů společně 
s devíti tuzemskými institucemi propojit minulost 
s přítomností pomocí projektu Starémapy.cz. Prostřed-
nictvím jednoduché aplikace laická i odborná veřejnost 
pomáhají spojit historické mapy se současnými souřad-
nicovými systémy.

V projektu Technologie pro zpřístupnění mapových 
sbírek (TEMAP) dobrovolníci vyhledávají na staré 
a nové mapě totožné body – většinou ve městech stejná 
toponyma nebo významné body, které jsou neměnné, 
jako třeba mosty a kostely.

Na základě podobnosti pěti a více georeferenčních 
bodů je software schopen zobrazit mapy v 2D a 3D 
s průhledností, což umožňuje porovnat obě mapy a sta-
novit například změny toků nebo místa vytěžených hor.

Na Albertově se určovaly hranice republiky
Mapová sbírka na Přírodovědecké fakultě UK ovšem 
nesloužila veřejnosti po celou dobu svého více než 
stoletého trvání. Na počátku vzniku první republiky ji 
využívala pouze státní správa, diplomatický sbor a sa-
mozřejmě vědci.

Se zrodem Československé republiky se podařilo 
profesorům prosadit, že na Albertově vznikla Státní 
sbírka mapová a současně zde bylo vytvořeno jedno 
z pracovišť, kde vznikaly hranice Československé 
republiky.

Způsob, jakým se vyvíjelo jednání a zakreslování 
hranic na mírové konferenci v Paříži, zachycuje unikátní 
atlas československých hranic se vzorníkem 89 map 
ČSR různých měřítek. Z každého zasedání je zazname-
náno, jaké jsou územní požadavky jednotlivých států 
a která část území komu připadne; mapy jsou rozšířeny 
o grafy, tabulky, poznámky a další pomocné, většinou 
česko-francouzské texty.
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I strhla se neblahá rvačka na lukách u Lednice, již způsobil rytíř Adolf 
Norbert Miseroni z Lissonu. Ledničtí povolali na pomoc kováře 
bílovského, Václava Prusíka, avšak Miseroni, muž surové a bezohledné 
povahy, na poddaného vystřelil a dvěma kulemi jej proklál.

FOTO René Volfík

Digitalizace pomohla objevit světový unikát
Ředitelka největší univerzitní kolekce kartografických 
dokumentů ve střední Evropě podotýká, že ve sbírce 
stále nachází nové poklady. Nástěnná Gijsbertsonova 
mapa Evropy je výjimečná, to věděli všichni, ale že je 
jediná na světě, potvrdil až specialista na nizozemské 
mapy 16. a 17. století prof. Günter Schilder.

Díky popisu a digitálnímu zpřístupnění světových 
unikátů se ozývají specialisté z celého světa, nedávno 
například zaujal maltské vědce Camociův plán obléhání 
Malty Turky v roce 1565, protože zachycuje chybějící 
článek jejich výzkumu.

„Vytváříme jedinečný postup a metodologii popisu 
map. Nemáme sice největší sbírku v České republi-
ce, tu má Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, 
asi 600 000 map, ale tam obsahově převládají právě 
katastrální mapy. Naše sbírka je zvláštní tím, že je uni-
verzální, kolekce je zaměřena především na staré mapy 
zobrazující české území, ale právě diverzita dokumentů 
nám umožňuje působit jako geografická a kartografická 
autorita,“ dodává hrdě ředitelka Novotná.

Mapová sbírka

PhDr. et Mgr. Eva Novotná, ředitelka Mapové sbírky 
PřF UK a vedoucí Geografické knihovny PřF UK
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VĚDCI ODHALUJÍ 
NEBEZPEČÍ 
LEDOVCOVÉHO 
JEZERA  

V KYRGYZSTÁNU
FOTO Bohumír Janský, Eva Kořínková

a bahenní proudy. Podle sklonu údolí a množství vody se pohybují 
rychlostí 30, 50 i 70 kilometrů za hodinu,“ vysvětluje Janský.

V Kyrgyzstánu začal tým spolupracovat s geology, kteří pracují 
pro místní Ministerstvo pro zvláštní situace. Před deseti lety začali 
s rekognoskací asi 2000 jezer a přibližně 100 nejrizikovějších z nich 
osobně navštívili. V současné době pracuje tým s 12 nejnebezpeč-
nějšími, kterým hrozí, že se protrhnou a ohrozí obyvatele nebo 
majetek v údolí.

Výzkum geografů financuje NATO
Vědci zpočátku financovali bádání z rozvojových projektů české vlá-
dy, ale v současnosti jej financuje NATO. „Vojenskou organizaci za-
jímá faktor rizika ohrožení lidí i strategická poloha země. V Kyrgyz-
stánu se angažují jak Spojené státy americké, tak Ruská federace. Je 
tu určitá rarita – jedno státní letiště donedávna sloužilo jako ruská 
i americká vojenská základna současně,“ komentuje Janský.

Jeho skupina se v posledních letech zaměřila na nejnebezpečnější 
lokalitu v Kyrgyzstánu, jíž je jezero Petrova. Pod hrází jezera o veli-
kosti Rožmberského rybníka se nachází infrastruktura zlatého dolu 
Kumtor. A ne ledajakého. Poslední léta je označován za třetí až 
čtvrtý nejbohatší na světě.

Kolony cisteren vozí kyanidy, které se při chemické těžbě zlata 
užívají, a musí překonat horské průsmyky ve výškách nad 4000 
metrů. V areálu zlatého dolu pak dochází k extrakci zlata pomocí 
tzv. kyanizace, tj. chemickým loužením na haldách (heap leaching) 
nebo v nádržích (vat/tank leaching). Co zůstane, tedy velké množ-
ství úpravárenského odpadu s obsahem kyanidů a těžkých kovů, jde 
do chemického úložiště pod nestabilní hrází jezera, která zadržuje 
70 milionů kubíků vody. „Od roku 2006 upozorňujeme, že se jeze-
ro může protrhnout, jen nevíme kdy,“ říká Janský.

Taje i pohřbený led
Jezero bylo původně hluboké pouhých dvacet metrů, ale teď kvůli 
tání hloubka dosahuje až sedmdesáti metrů. Během výzkumu vědci 
zaznamenali, že některé roky se plocha jezera rozšířila až o devět 
hektarů – tedy přibyla plocha 900 × 100 metrů. Ledovec navíc taje 
na dně jezera i v hrázi (tzv. pohřbený led). Hráz klesá a přímo v je-
jím tělesu se objevují menší, tzv. termokrasová jezera a nové průsaky.

Majitelem dolu je kanadská firma, která vědcům před deseti lety 
povolovala vstup do blízkosti ledovcového jezera pouze s dopro-
vodem ozbrojených bodyguardů. Ti bedlivě střežili, aby vědci 
nespatřili mechanismus těžby, zpracování zlata a hlavně odpadové 
hospodářství.

Od loňského roku se přístup majitele, který získal důl ve velmi 
výhodné privatizaci, změnil a je vstřícnější. Projekt českých vědců 
navrhuje prohloubení stávajícího odtoku o tři metry a snížení hla-
diny. „Zemní úpravy se však mohou provádět pouze v zimě, kdy je 
půda zmrzlá. Netrpělivě tedy čekáme, kdy to udělají. Vytyčili jsme 
v terénu také druhý odtok, ale ani zde stavební přípravy zatím neza-
čaly,“ bezmocně komentuje situaci Janský.

Základní výzkum v politicky citlivém regionu
Vědci z Přírodovědecké fakulty UK zkoumají družicové snímky re-
gionu a modelují vývoj zalednění a změny odtokového režimu v bu-
doucnosti. V rámci základního výzkumu studují, jak se změní zdroje 
vody, až odtají ledovce a nastane úplně nová situace.

Pro dotčené země se jedná ovšem o ožehavý politický problém – 
vodními zdroji pro celý region disponují dvě nejchudší země, 
Kyrgyzstán a Tádžikistán. „Voda je v tomto regionu významným 
geopolitickým faktorem a nikdo netuší, jak se zachovají bohatší 
sousední státy, především Uzbekistán. Situace je podobná napětí, 
které panuje mezi Izraelem a sousedními arabskými státy,“ pozna-
menává Janský.

„Nejedou přístroje u pramenů Amazonky,“ povzdychne si jejich 
objevitel profesor Bohumír Janský. „Dvakrát jsme to předělávali, 
každé čidlo dostalo nové uzemnění, a přesto některé přístroje v pěti 
tisících metrech nad mořem nefungují. Asi do něj zase uhodil blesk, 
ale to je riziko terénního bádání v těžkých podmínkách,“ dodá smí-
řeně.

V současné době v Peru neběží dvě stanice, které jeho katedra 
provozuje. „Naštěstí ta, co máme na dvorku učitele základní školy, 
funguje. Po dvorečku sice běhají slepice, ale pan učitel se o přístroj 
pečlivě stará, a dokonce jej ohradil, aby nám drůbež nekálela do 
srážkoměru,“ dodává profesor.

Problémy s umístěním a funkčností přístrojů řeší profesor Jan-
ský hned na několika kontinentech, protože výzkum ledovcových 
jezer probíhá současně také v Kyrgyzstánu. „Přístroje máme sice 
bez dohledu, ale na bezpečných odlehlých místech. Stejně se občas 
stane, že nám je ve výškách kolem 4000–5000 metrů někdo ukrad-
ne. Nebo si alespoň ‚vypůjčí‘ solární panely.“
Klimatické a hydrologické přístroje jsou vybaveny satelitními ná-
stavci a jednou denně přenášejí data přes družici do počítačů na 
katedře fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty 
UK. Toto špičkové geografické pracoviště je svým vědeckým výko-
nem srovnatelné s excelentními univerzitami v kontinentální Evro-
pě – univerzitami v Curychu, Berlíně nebo Tübingenu.

Ledovce jsou naše stěžejní téma
Díky spolupráci se soukromou sférou se vědci z geografie zaměřili 
na téma, které hýbe světem – na vliv změny klimatu na vysoko-
horské prostředí. Z Peru zamířili do jednoho z nejvýše položených 
států světa, do Kyrgyzstánu. Ten má průměrnou nadmořskou výš-
ku 2750 metrů a 40 % jeho plochy leží ve výšce nad 3000 metry. 
Skupina profesora Janského se ve spolupráci s doktorem Michalem 
Černým z jihlavské firmy Geomin věnuje výzkumu nestabilních le-
dovcových jezer a často se vyskytujícímu jevu, kterému se v Alpách 
říká mury, v Asii ho označují jako seli a v Latinské Americe se pou-
žívá název huaycos. Jedná se o kamenné proudy ve velehorách, které 
do pohybu uvádějí zemětřesení, sopečná činnost, přívalové deště 
nebo tání sněhu.

Hlavní pozornost věnují nebezpečnému protrhávání jezer vlivem 
tání ledovců – jevu, který má na svědomí tisíce lidských životů po 
celém světě. Ledovce ve světových velehorách tají a obrovské množ-
ství vody stéká do jezer, jejichž hráze tvoří nezpevněná suť. „Není 
rok, aby něco neprasklo. Je to nejčastější typ katastrofy, ale ještě 
horší a nebezpečnější než následná povodeň a záplavy jsou kamenné 

Je dílem neskutečné náhody, že 
absolventi Univerzity Karlovy 
participovali na samém počátku a konci 
výzkumu pramenné oblasti Amazonky. 
Jezuita Samuel Fritz v roce 1693 na 
břehu horského jezera Lauricocha 
v pohoří Cordillera de Huayhuash ve 
výšce přes 4000 metrů nad mořem 
pronesl: „Tady pramení Amazonka.“ 
Po téměř 300 letech definitivně určil 
pramen veletoku profesor Bohumír 
Janský. Posunul ho do pramenné oblasti 
řeky Apurímac v pohoří Cordillera 
Chila na jihu Peru. Dnes profesor 
Janský bádá i v Kyrgyzstánu. Jak se dělá 
základní výzkum v politicky citlivém 
regionu?

Katedra plánuje další projekt financovaný NATO 
společně s Technickou univerzitou v Drážďanech 
a Univerzitou v Curychu. A není to záměr jediný. Již nyní 
běží projekt výzkumného týmu doc. Vilímka a Univerzity 
Tübingen, který se odehrává v Etiopii. Společný výzkum 
ve třetích zemích je základní perspektivou katedry 
směrem do budoucna.

Profesor Bohumír Janský



„Oni tady skupujou nejenom byty, ale 
i ty luxusní baráky, co tam jsou, kde žili 
normálně Češi a známí,“ citují z podkladů 
výzkumu studentku vysoké školy. „Nee-
xistujou slušní Vietnamci, kteří by se živili 
poctivou prací,“ trumfuje citát důchodkyně. 
Zatímco na talíři pomalu tuhne tuk z gri-
lovaných kachních kousků, vědci si dále 
vyměňují poznatky z posledního terénního 
výzkumu rezidenční koncentrace v oblasti 
čtvrti Libuše.

„Ve chvíli, kdy se ve čtvrti začíná 
objevovat etnická menšina a lidé nemají 
bezprostřední zkušenost každodenního 
života, často přejímají stereotypní názory 
z národních médií. Ta jsou u nás vesměs 
negativně naladěna,“ komentuje reakce čes-
kých respondentů profesor Luděk Sýkora 
z katedry sociální geografie a regionálního 
rozvoje.

Deset procent vietnamské populace 
není segregace
Městská část Praha-Libuš, kde se nachází 
obchodní a kulturní centrum Sapa, má 
dnes deset procent vietnamské populace. 
Oproti Praze jako celku je to desetinásobek.

V pozdním odpoledni stojí u zvonků 
před vchodem do dvanáctipodlažního 
panelového domu mladý student a volá na 
svého kolegu u vedlejšího vchodu: „Ještě 
jeden blok a dnes máme hotovo.“ Zastrkuje 
propisku do desek a kontroluje vyplněný 
dotazníkový list.

Geografové mapovali na Libuši každý 
vchod a každou nemovitost, aby určili podíl 
vietnamské menšiny v populaci a její roz-

místění v prostoru čtvrtě. „Projděte si libuš-
ské sídliště, okolní oblasti rodinných domů, 
nezapomeňte na novou výstavbu – a zjistíte, 
že Vietnamci jsou nesmírně rozptýleni. 
Pokud někde vzniká větší koncentrace, tak 
je to v místech, kde se na trh najednou 
dostalo více bytů, ať již ve starších pane-
lácích, nebo nově postavených domech,“ 
komentuje Sýkora výsledky průzkumu.

V souvislosti s ekonomickými aktivitami 
v centru Sapa žijí Vietnamci ve zvýšené míře 
v jejím okolí. Ukazuje se ale, že sídelní stra-
tegie je při volbě bydlení daleko více podmí-
něna socioekonomickým postavením rodin 
než tím, že by menšina chtěla žít vedle sebe.

V Libuši geografové segregaci Vietnamců 
neodhalili, ač o ní v této čtvrti často slyšeli. 
„Překvapil nás pohled lidí, podle nichž, 
když běžně potkávají Vietnamce na ulici, je 
to signálem, že ve čtvrti dochází k segrega-
ci. S ní je potřeba něco udělat. Řešení pak 
spatřují v odsunutí menšiny do míst, kde 
se s ní nebudou muset potkávat. Zatímco 
každodenní realita vzájemného setkávání 
i střetávání je příkladem probíhající integra-
ce, navrhované řešení je perfektní segregací. 
Naší rolí je, aby si lidé uvědomili tyto roz-
dílné situace a správně je dešifrovali,“ říká 
Sýkora.

Legendy, předsudky a každodenní 
zkušenost
„Když jsem byl v Anglii na školní stáži, 
nastoupil jsem do autobusu a všichni byli 
v pohodě, neměli takový ten pohled: ‚Ježíši, 
Vietnamec, co tady dělá.‘ V autobuse 113 
se právě tyto pohledy občas objevují. Je to 

Na voskovaném ubruse 
přeplněné vietnamské 
restaurace se před badateli 
Přírodovědecké fakulty 
UK hromadí prázdné 
misky. Za zamlženými 
okny se rozkládá téměř na 
35 hektarech Malá Hanoj. 
Předmětem výzkumu 
týmu sociálních geografů 
je rezidenční segregace 
a sociální integrace obyvatel 
v jejím okolí.

FOTO Radana Čechová
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O MĚSTSKÉ ČTVRTI, 
KTERÁ UŽ NIKDY 
NEBUDE TÍM, 
ČÍM BÝVALA

nepříjemné, ale dá se to přežít,“ zakončuje 
rozhovor devatenáctiletý mladík a strká si 
sluchátka zpátky do uší, aby se odpoutal od 
reality.

Autobus 113 je legenda. Vedle úřadů, 
obchodů a škol je jedním z míst setkávání 
vietnamských a českých Libušanů. Zážitky 
z jízdy hlavním spojem na Libuš jsou mezi 
vietnamskou menšinou rozšířené. I takové 
negativní zkušenosti vedly respondenty 
k poklesu zájmu o interakci. Místní správa 
pod vedením osvíceného starosty, nevládní 
organizace a podpora Ministerstva vnitra 
ČR situaci v posledních letech pomalu 
mění.

„Výzkum financovaný z prostředků 
Grantové agentury České republiky, ale 
také Ministerstva vnitra a Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR mimo jiné pomohl změnit 
přístup nevládního sektoru k otázce sou-
žití,“ vysvětluje profesor Sýkora. Před pár 
lety se neziskové organizace soustředily pře-
devším na identifikaci problémů na straně 
migrantů a snažily se negativní aspekty sou-
žití i z důvodu financování své práce spíše 
nadhodnocovat.

Vědce z Přírodovědecké fakulty UK zají-
malo, jak lidé v běžném životě začínají od-
lišovat pohádku, kterou se dozvědí z tisku, 
a rovněž legendy ze sousedské tiché pošty 
od své vlastní každodenní zkušenosti. Vý-
zkum ukázal, že konkrétní zkušenosti jsou 
často mnohem pozitivnější než názory, které 
obyvatelé přebírají z obecného společenské-
ho diskurzu.

„Poukázali jsme na pozitivní aspekty sou-
žití a pozorovali obrat v náhledu organizací 
pracujících s migranty, které se nyní zamě-
řují i na majoritní populaci,“ říká Sýkora. 
Organizace dnes pořádají kulturní festivaly, 
vzdělávací semináře o vietnamské komu-
nitě, komentované prohlídky centra Sapa, 
úvody do kulturních a společenských hod-
not vietnamského obyvatelstva i vietnamské 
kuchyně s cílem zmírnit či odstranit zakoře-
něné předsudky a stereotypy. Takový pozi-
tivní trend nastoluje nové dimenze soužití 
ve čtvrti, která „již nikdy nebude tím, čím 
bývala“, jak výstižně řekla jedna ze starších 
účastnic seminářů pro veřejnost.

„Za Prahou nám vyrostlo nové 
město velikostí někde mezi Par-
dubicemi a Plzní. Nikdo si toho 
ale nevšimne, protože není zkon-
centrované na jednom místě,“ říká 
profesor Sýkora a dodává: „V letech 
2001 až 2011 se zvýšil počet oby-
vatel v suburbiích za hranicemi 
Prahy téměř o polovinu.“ Praha je 
výjimečná v tom, že suburbánní 
pás kolem ní roste ve srovnání 
s ostatními východoevropskými 
metropolemi nejrychleji. Všem 
je ale společný rozvoj formou 
tzv. sprawlu, vysoce fragmentova-
né výstavby ve stovkách malých 
lokalit. „Rozhodování o územním 
rozvoji se decentralizovalo na úro-
veň obcí, které podporují místní 
výstavbu, přičemž se upustilo od 
regionálního plánování, jež by 
usměrnilo a koordinovalo rozvoj 
v celém metropolitním regionu,“ 
vysvětluje geograf Sýkora důvody 
sprawlu. Takové osídlení je mimo 
jiné velmi náročné na zajištění slu-
žeb pro obyvatele, spotřebu energií 
a produkci emisí při každodenní 
dojížďce osobními auty do práce, 
školy apod. Zatímco se technické 
profese věnují pasivním bytovým 
domům nebo hybridním motorům, 
úkolem geografa je upozornit na 
význam rozmístění lidských aktivit 
v prostoru.

Podrobné výsledky studie sedmi 
evropských metropolí a jejich srov-
nání najdete v knize Confronting 
Suburbanization: Urban Decent-
ralization in Postsocialist Central 
and Eastern Europe. Ta loni vyšla 
v prestižním nakladatelství Wiley-
-Blackwell a na její přípravě spo-
lupracoval profesor Luděk Sýkora 
s Kirilem Stanilovem z Univerzity 
v Cambridgi.

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje UK se věnuje 
rozvoji pěti magisterských studijních oborů: sociální geografie 
a regionální rozvoj, regionální a politická geografie, globální 
migrační a rozvojová studia, sociální epidemiologie a vzdělávání 
v geografii. Od roku 1994 zajišťuje katedra výuku tzv. amerického 
semestru pro studenty Dartmouth College (New Hampshire, 
USA) zaměřenou na problematiku transformace Česka, střední 
a východní Evropy a začlenění do evropských struktur.
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Je migrace do České republiky z pohledu 
sociálního geografa přínosem?

To je velmi složitá otázka. Obecně se 
odborníci spíše kloní k tomu, že legální pra-
covní imigrace je pro imigrační zemi spíše 
přínosem než zátěží. Neznamená to však, 
že migrace s sebou nenese také negativní 
dopady. Problém hodnocení migrace je 
však v tom, že je to komplexně podmíněný 
a také svým způsobem i komplexně pod-
miňující proces. A zde nastávají problémy. 
Jak např. zhodnotíte, zda je přínosnější to, 
že migranti zaplní mezery na trhu práce, 
versus to, že někteří mohou šířit v popu-
laci některé infekční nemoci, případně že 
zhorší sociální klima v některých obcích či 
městech? Velice zjednodušeně odpovím, že 
podle mého názoru jsou migranti pro dneš-
ní Česko přínosem. Drtivá většina z nich 

jsou ekonomicky aktivní v – pro domácí – 
neatraktivních pozicích, mnozí jsou vzorem 
svou pracovní morálkou, minimálně čerpají 
ze sociálního systému, obecně nevytvářejí 
separované či segregované komunity s vlast-
ním izolovaným světem. Někteří jsou sice 
zapojeni do neoprávněných ekonomických 
aktivit, např. do švarcsystému, nicméně 
v tom se vůbec neliší, ba naopak zaostávají 
za majoritní populací.

Počet migrujících je v současné době 
nejvyšší od konce druhé světové války. 
Média prezentují především problemati-
ku uprchlíků ze zemí, kde probíhá válečný 
konflikt, nebo z Afriky.

Ano, dnes čelíme uprchlické krizi, která 
se podobá té, jež byla vyvolána v Evropě 
např. krvavým rozpadem bývalé Jugoslá-

vie v 90. letech. Jedná se o tzv. vynucenou 
„uprchlickou“ migraci (spojenou s meziná-
rodní ochranou), která je většinou způso-
bena útěkem z vlastní země z oprávněných 
důvodů ohrožení vlastní bezpečnosti či 
života. Ta se zásadně liší od tzv. dobrovolné 
migrace, jejímiž hlavními reprezentanty jsou 
migrace za prací nebo vytváření či sjedno-
cování rodin. Vynucená a dobrovolná mig-
race jsou naprosto odlišné typy, které jsou 
však dnes často smíchány dohromady.

V případě Německa ovšem počet lidí 
opouštějících zemi převažuje nad přícho-
zími přistěhovalci?

Nejenom Německo, ale např. i Nizozem-
sko a další země mají či měly vyšší počet 
vystěhovalých než přistěhovalých. Nejvy-
spělejší země a jejich populace jsou totiž 
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ČESKO JE PŘES NĚKTERÉ 
XENOFOBNÍ VÝPADY POMĚRNĚ 
TOLERANTNÍ ZEMĚ
Záběry zbědovaných uprchlíků plní poslední měsíce zpravodajství 
všech médií. Za posledních sedm let získala v České republice 
azyl necelá tisícovka žadatelů. „Z našich výzkumů zejména 
ukrajinských pracovníků vyplývá, že přes objektivně spíše špatné 
pracovní podmínky jsou v Česku spokojeni,“ říká sociální 
geograf docent Dušan Drbohlav z katedry sociální geografie 
a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK.

FOTO UNHCR
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Problém hodnocení 
migrace je však v tom, 
že je to komplexně 
podmíněný a také svým 
způsobem i komplexně 
podmiňující proces.

typické vysokou měnivostí a průchodností. 
Nicméně se jedná o vnitřně diferencované 
proudy zahrnující např. jak návraty dříve 
imigrujících, tak přesuny vysoce kvalifiko-
vaných, případně migraci seniorů „za slun-
cem“ do teplých jihoevropských zemí.

Jaké jsou rozdíly mezi nejčastějšími roz-
hodovacími procesy pro migraci ve vý-
chozích zemích, které sledujete?

Náš výzkumný tým Geomigrace se 
zatím většinou zaměřoval na ekonomicky 
podmíněnou migraci, která byla v poslední 
době dominantní v zemích, na jejichž mig-
rantech jsme situaci zkoumali – Ukrajina, 
Gruzie, Vietnam. Nyní ale chceme zkou-
mat také nejen Moldavsko a Moldavany 
v Česku a Itálii, ale i Čechy ve Velké Británii 
a v USA.

Migrační vlna v roce 1969 negativně 
ovlivnila vývoj České republiky. Můžete 
nám popsat důsledky vyvazování ze soci-
álních vazeb ve zdrojovém prostoru?

Podržím se obecné roviny této otázky. 
Vyvazovaní ze sociálních vazeb zdrojové 
země je jeden z největších problémů součas-
né migrace. Migrant, ostatně jako většina 
lidí, „nežije“, ale „soužije“, vytváří si sociál-
ní pole, jednotky a vztahy, kdy rodina je tím 
nejdůležitějším subjektem. Pokud je člověk 
nucen migrovat a ostatní členy rodiny 
nechává doma či na jiném místě, strádá jak 
on, tak ti, které opustil. Migrant je opuštěný 
a ve stresu, doma nezvládají výchovu dětí, 
kdy – pokud i žena odchází za prací – pra-
rodiče často své výchovné roli nedostojí. 
Současný, tzv. transnacionální model migra-
ce sice tuto situaci částečně řeší občasnými 
krátkodobými návraty či jinou intenzivní 
formou komunikace (internet, mobilní tele-
fon atd.), nicméně podstatu, kterou je často 
rostoucí odcizeni, nezvrátí. Dlouhodobá 
nepřítomnost jednoho a někdy i obou part-
nerů, případně také rodičů rodinným vzta-
hům škodí, ty se zhoršují a často se dokonce 
rozpadají. Klasickým příkladem je např. 
Moldavsko. V této souvislosti je třeba pou-
kázat na model cirkulační migrace, jenž je 
právě zatížen tímto závažným problémem, 
ale ve kterém mnohé vyspělé země včetně 
Česka hledají východisko pro svoji migrační 
realitu.

Nesnášenlivost české populace k minori-
tám nás v minulosti nechvalně proslavila 
v případě Ústí či Teplic. V nedávné době 
překvapil i oficiální postoj České republi-
ky ke kvótám uprchlíků z moře. Jak imig-
ranti vnímají Českou republiku?

Z našich výzkumů zejména ukrajinských 
pracovníků vyplývá, že přes objektivně spíše 
špatné pracovní podmínky a prostředí ve 

srovnání s českou populací jsou v Česku 
spokojeni, někteří zde mají i své české přá-
tele. Je to dáno společnou slovanskou kul-
turou a češtinou, které Ukrajinci poměrně 
dobře rozumějí a rychle se ji učí. Obecně 
je Česko přes některé xenofobní výpady 
poměrně tolerantní země, relativně bohatá, 
s poměrně stále příjemným fyzickým i soci-
álním klimatem. Pro mnohé další migranty, 
včetně žadatelů o azyl, jsme evidentně stále 
spíše tranzitní zemí.

S migrací se pojí spousta negativních 
mýtů. Vychází z výzkumu, který prová-
díte, že v případě ekonomického přínosu 
migrantů bychom mohli očekávat něco 
podobného, jako byl hospodářský vzestup 
v Německu, popřípadě jiný pozitivní pří-
nos?

Málokdo si to uvědomuje, ale ekono-
mický boom, který zde nastal především 
v polovině devadesátých let a pak několik 
let před krizí v roce 2008, byl také dílem 
ekonomické migrace. Právě v té době při-
cházely vysoké počty pracovníků ze zahra-
ničí; v migrační teorii hovoříme o tom, že 
se „pull“ faktory reprezentující poptávku 
přesně potkaly s efektem „push“, který 
produkoval nabídku. A šlo zejména, i když 
nikoli bezvýhradně, o ukrajinskou pracovní 
sílu. Takovéto sladění poptávky s nabídkou 
neproběhlo v žádné jiné postkomunistic-
ké zemi střední a východní Evropy. A to 
neuvádím „hrubý domácí produkt“, který 
v té době v Česku vyprodukovali ukrajinští 
pracovníci v rámci svých neoprávněných 
ekonomických aktivit, většinou na domech 
či zahradách českých rodin.

V Nakladatelství Karolinum chystáte pu-
blikaci Migrace – remitence – (rozvoj) – 
ukrajinská pracovní migrace v Česku. 
Mohl byste čtenářům představit některé 
z výstupů?

Připravovaná kniha je výsledkem tříle-
tého projektu, kdy jsme poměrně detailně 
zkoumali zrod a užití remitent (peněz, které 
jsou posílané migranty domů jejich rodinám, 
pozn. red.) ukrajinských migrantů v Česku 
ve spojitosti s jejich široce chápaným život-
ním stylem. Stranou ale nestály ani otázky 
migrační politiky či statistiky. Nebudu pro-
zrazovat hlavní výsledky, neboť doufám, že 
kniha se brzy objeví v knihovnách mnoha 
českých domácností, proto jenom jedno 
sdělení: potvrdilo se, že remitence ukrajin-
ských pracovníků jdou doma na Ukrajině 
do základních spotřebních věcí – produktů 
a služeb –, nikoli do investic. Ač důležitým 
způsobem zvyšují kvalitu života ukrajinské 
populace, nemají remitence žádný vliv na 
rozvoj lokalit, regionu, natož celé země. 
Rozvoj musí přinést hluboká socioekono-
mická transformace, teprve s ní se může 
uvolnit velký potenciál, který v sobě samot-
ná migrace i její důsledky – včetně remiten-
cí – mají.



18 F 30 ZAJÍMAVOSTI

umožňuje pořizovat prostorová 
data o změnách krajiny s nebý-
valou přesností, a to i v obtížně 

dostupných lokalitách. Geo-
grafové využívají tuto techno-
logii např. pro analýzu vývoje 

kůrovcové kalamity, hodnocení 
následků povodní nebo pro 

vytváření přesných digitálních 
modelů terénu.

Carhuasanta, Apacheta, 
 Ccaccansa a Sillanque v peru-
ánských Andách tvoří prameny 
Amazonky. Expedice českých 
geografů jako první na světě 

identifikovala právě tyto zdroj-
nice a přesně je zaměřila, čímž 
definovala tok největší světové 

řeky.

neustále automaticky sleduje 
hladiny toků v pramenných ob-
lastech. Data, měřená s vysokou 
přesností a frekvencí záznamu, 
využívají matematické modely, 
které umožňují pochopit roli 
krajiny v mechanismu vzniku 

povodní nebo sucha.

umístěných v obojku rysů dovo-
luje sledovat pohyb této šelmy 
a získávat nové a podrobné po-
znatky o jejím životě, což umož-
ňuje lépe porozumět, jak chránit 

její přirozené prostředí.

5
GPS1 DRON 4 horské řeky 52

MĚŘICÍCH STANIC
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z Mapové sbírky PřF UK, která 
představuje unikátní sbírku 

v celoevropském kontextu, je 
postupně digitalizováno ne-
jen pro ochranu historického 
dědictví, ale i pro možnost 
analýzy těchto děl pomocí 

moderních geoinformatických 
nástrojů. Sbírka je dostupná 
24 hodin denně na portálu 

 Mapovasbirka.cz.

nachodí každou zimu ve sněžni-
cích skupina vědců a studentů, 
kteří monitorují změny zásob 

sněhu a jejich vlastností v expe-
rimentálních povodích v hor-

ských oblastech.

umístěných v horských tocích 
čeká na povodně. Hydrologové 
využívají unikátní technologii 
digitálního sledování pohybu 
označených vzorků materiálu 

v tocích, jež díky tomu pomáha-
jí rozklíčovat tajemství pohybu 
materiálu v řekách a jejich uná-

šecí síle.

leží nejvyšší stálá česká výzkum-
né stanice Adygine v Kyrgyz-
stánu, kterou pomáhali založit 

geografové z PřF UK. Data 
z této stanice jsou využívána 

např. k výzkumu tání horských 
ledovců a s tím spojených rizik 

v důsledku globálních změn 
klimatu.

274 kilometrů

664 
očipovaných 

kamenů
3600 METRŮ  
NAD MOŘEM

48 183
historických map
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Když Karel IV. dal Praze univerzitu, postavil ji 
tím na roveň tehdejším metropolím známého 
a vyspělého světa. Můžeme dnes říct, že tento 
záměr stále naplňujeme? Pokud bychom 
za měřítko vzali granty a soutěže Evropské 
výzkumné rady, museli bychom si přiznat, že 
jsme spíše na samém chvostu výzkumných 
pracovišť. Proč ale? Co nás brzdí? A jsou 
tzv. ERC granty pro Univerzitu Karlovu 
potřebné?

7×
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ERC na UK – ano, či ne?
 Prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.

Od vzniku Evropské výzkumné rady (ERC) v roce 2007 již uběhlo 
dost času na to, abychom se na základě výsledků českých vědců 
v soutěžích ERC mohli zabilancovat nad naším dosavadním zapoje-
ním. Zejména bychom se mohli zamyslet nad tím, zda považujeme 
granty ERC pro Univerzitu Karlovu za významné, zda by se naše 
univerzita měla snažit o podstatnou změnu, a pokud ano, co by-
chom mohli pro zlepšení našich výsledků udělat.

Když Karel, z Boží milosti král římský, vždy rozmnožitel a král 
český na věčnou paměť, vydal v roce 1348 listinu o založení obecného 
učení v městě Praze, uvedl v ní mimo jiné (s použitím českého pře-
kladu z roku 1945):

Aby se znalostí věd vzdělali ti, jež vrozené bystré nadání činí zralými 
k zdravému úsudku, a nejen nebyli již nuceni, ba mohli pokládati za 
zbytečné obcházeti za účelem bádání ve vědách kraj světa, vyhledávati 
cizí národy nebo doprošovati se ukojení svých tužeb v neznámých kra-
jích, nýbrž aby mohli být hrdi na to, že mohou jiné z ciziny zváti k této 
půvabné vůni a k účasti na takovém vděku.

Karel tím stavěl nově založené obecné učení na roveň tomu 
nejlepšímu, jež v tehdejší Evropě (světě) existovalo. Jak to souvisí 
s ERC?

Program ERC je ve světové (nejen evropské) vědecké komunitě 
považován za vzor nejvyšší kvality. Současně je považován za měřítko 
podpory kvalitní vědy v jednotlivých institucích a zemích. ERC se 
zaměřuje na originalitu, vize a výjimečnou práci. Výjimečné vědecké 
myšlenky se nerodí deklaracemi, usnesením či hlasováním, ale jsou 
spojeny s prací jednotlivců a skupin, které kolem sebe vytvářejí. 
ERC se snaží vědecké myšlenky podpořit, a vytvářet tak základ pro 
směřování vědy a výzkumu jako celku. Rozpoznání a porovnávání 
míry originality v současném světě, který v důsledku všeobecného 
důrazu na okamžité výsledky a především na úzce ekonomicky pojí-
maný zisk preferuje kvantitativní pohledy, a to do značné míry i ve 
vědeckém prostředí, je velmi obtížná úloha. Tím, že ji ERC na sebe 
vzala, podstatně ovlivňuje evropskou a světovou vědu.

Vzhledem k založení na iniciativě vynikajících jednotlivců je 
ERC mnohem efektivnějším nástrojem podpory vědy než mnohé 

tematické programy založené na politických dohodách. Je úspěšná 
v nalézání originality vedoucí k překračování hranic poznání. Vytvá-
ří prostor a podmínky pro vědce, kteří mají odvahu, vizi a schop-
nosti a chtějí je dát k dispozici pro ostatní. Nejde o vytváření klubu 
vyvolených řešitelů ERC grantů na úkor jiných, ale o podporu nej-
lepších myšlenek, ze kterých budou mít prospěch všichni. Řešitelé 
ERC grantů na sebe berou velký závazek, který vylučuje uzavírání 
se v izolaci, naopak předpokládá výjimečnou službu nejen v samot-
né práci, ale i ve vedení týmu, v působení na své okolí a ve výchově 
mladé generace. Převážná většina řešitelů ERC grantů skutečně 
slouží svému okolí mimořádným způsobem.

Program ERC ovlivňuje organizaci evropské vědy rovněž svou 
strukturou s přísným oddělením určování pravidel vědeckou radou, 
nezávislého výkonu hodnocení jednotlivými panely, následné kont-
roly a analýzy s mimořádným důrazem na transparentnost a vylou-
čení možnosti ovlivňování výsledků konfliktem zájmů či jiným 
způsobem. Pravomoc a zodpovědnost je jasně vymezena, pochybení 
a opomenutí jsou prověřována a řešena. Velmi významná je rovněž 
dlouhodobá společná práce členů hodnotících panelů. Získané zku-
šenosti jsou do značné míry jedinečné a přenášejí se do organizace 
a hodnocení vědy v jednotlivých státech včetně jejich národních 
grantových agentur.

V České republice na tom nejsme s výsledky v programu ERC 
nijak slavně. Měřeno počtem dosažených grantů jsme mezi posled-
ními, s náznakem možného zlepšení v posledním roce. Konkrétní 
čísla se dají snadno nalézt ve veřejně dostupných přehledech. 
Varovný je růst počtu českých řešitelů ERC grantů s místem řešení 
v zahraničí. U mnohých zahraničních kolegů vyvoláváme našimi 
dosavadními výsledky upřímný údiv, ale i otázky, na které není jed-
noduché ani příjemné odpovídat. V naší republice lze slyšet k dané-
mu stavu vyjádření, jež naše neúspěchy zlehčují, omlouvají nebo se 
i vymezují vůči ERC negativně. U některých se zastavíme.

→

Bez ERC 
grantů 
na špičce 
nebudeme
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1. ERC nepotřebujeme, máme svůj systém a ERC 
nás vlastně ani nemusí zajímat. Se smutnou ironií 
k tomu lze dodat, že jistě nemusí, neboť svět se určitě 
bude točit kolem nás a uvidí, jak mu to zase jednou 
osladíme. S podobnými odmítavými názory se sami od-
dělujeme od vyspělých zemí a nedostatečnost vydáváme 
za přednost ve stylu pohádky o císařových nových ša-
tech. Racionální závěr je přitom jednoduchý. Nevytváří-
li náš systém podmínky k tomu, abychom byli schopni 
srovnání podle obecně uznávaných pravidel, nemůže to 
být dobrý systém. Pozoruhodná je u uvedeného názoru 
bohorovnost, s níž je dáváno najevo, že vůbec nezáleží 
na dobrém jménu naší země, které úspěch v soutěži 
ERC spoluvytváří a neúspěch oslabuje. Univerzita Kar-
lova má ve světě stále vynikající jméno. Je velmi potřeb-
né, aby kvůli svému jménu získávala ERC granty.

2. Kvalitu naší vědy ukazují infrastruktury budova-
né na základě podpory strukturálních fondů EU. Budo-
vané infrastruktury jsou především výsledkem jednání 
a prostředkem, který by podle předpokladů měl podpo-
řit dosažení vědeckých výsledků nejvyšší kvality. Jak ji-
nak danou kvalitu prokázat než získáváním ERC grantů 
v otevřené soutěži? To je nelehká výzva, jež před všemi 
budovanými infrastrukturami stojí a které musí teprve 
dostát, aby prokázaly účelnost vynaložení v českém pro-
středí mimořádných prostředků. V EU na ně bude také 
podle výsledků v soutěžích ERC v budoucnosti pohlí-
ženo. UK má relativně omezený přístup ke zdrojům ur-
čeným k budování infrastruktur, má ale velké bohatství 
ve svých akademických pracovnících. Jejich podpora 
k úspěšnějšímu získávání ERC grantů je minimální in-
vesticí s maximální návratností a s nulovým rizikem.

3. Máme objektivně horší podmínky k výzkumu, 
a jsme tím při naší snaze o získávání ERC grantů znevý-
hodněni. To je částečně pravda. Nerovnost materiálních 
podmínek znevýhodňuje obory podstatně závislé na 
vybavení. Geografické, historické a jazykové okolnosti 
znevýhodňují některé obory společenských věd. Nejsme 
ve středu dění a nemáme pracoviště, na kterých by si 
nejlepší světoví vědci ve velkém množství a trvale podá-
vali ruce. To činí pro nás mnohé věci obtížnější, neboť 
pravidelný neformální osobní kontakt s těmi nejlepšími 
je (i při existenci internetu) velmi významný. Jako pád-
ný argument to však neobstojí. Akademická obec by 
měla ukázat, že je možné přestat s pláčem nad nepřízní 
osudu, domnělou či skutečnou. V roce 2015 nikdo zv-
nějšku nebrání růstu kvality naší vědy a výzkumu. Za 
jeho stav jsme odpovědni my sami.

4. ERC má svá negativa. Podporuje elitářství a to 
my nechceme. ERC se snaží vnést racionalitu zpět do 
podpory vědy. Je-li podpora nejlepší vědy chápána jako 
podpora elitářství, pak v daném chápání o vědu vůbec 
nejde. Věda je pro skutečné vědce posláním a velmi 
těžkou službou, o které je psáno: Ten, jenž mezi vámi 
bude chtít být prvním, ať je otrokem všech. Kdo to na-
zývá elitářstvím, nikdy podobnou tíži a zároveň radost 

nezažil a neví, o čem mluví. Jsou samozřejmě i jiná po-
slání, třeba poslání lékařů. Jejich služba se často dotýká 
přímo lidského utrpení a je v tomto smyslu mnohem 
významnější než soutěžení o granty. Sloužit lze různými 
způsoby, které se mohou a musí doplňovat. Hovoříme-li 
v souvislosti s posláním a výjimečnou prací pro společ-
nost v kterémkoli povolání o elitářství, pak škodíme celé 
společnosti.

5. Nemáme systém práce s potenciálními žada-
teli. Máme. Již řadu let. V několika institucích v České 
republice jsou pracovníci zaměřující se na odbornou 
podporu podávání ERC grantů. 

Pracovníci Technologického centra AV ČR v čele 
s Petrou Perutkovou a jednotlivci z řad hodnotitelů 
ERC grantů již řadu let organizují semináře a inten-
zivní pracovní setkání s potenciálními žadateli. Stojí je 
to mnoho času a energie. Nemají na to žádné zvláštní 
zdroje ani administrativní zázemí obvyklé na řadě 
zahraničních institucí (kromě podpory konání jednot-
livých akcí TC a rovněž oddělením pro vědu RUK). 
Odměnou jim je poděkování účastníků a výsledky – 
někteří z účastníků těchto akcí již získali ERC granty, 
případně k tomu mají blízko. Je těžko pochopitelné, 
proč na podobných seminářích a setkáních pořádaných 
na půdě naší univerzity bývá počet přítomných z naší 
alma mater ve výrazné menšině. Stejně tomu bylo na 
dni s vedením ERC v Praze v říjnu minulého roku.

Udržení a případné další posílení postavení Univerzity 
Karlovy jako významné evropské univerzity spojující 
v náročném mezinárodním měřítku vědu a výzkum se 
vzdělávacími programy se jeví jako nemožné bez ro-
zumné úspěšnosti v získávání ERC grantů. Univerzita 
Karlova je zvnějšku (a musí být i zevnitř) vnímána 
a hodnocena v mezinárodním i národním kontextu 
jako celek, ke kterému jeho součásti přispívají různými 
způsoby. Jen někteří mohou získat ERC granty, některé 
obory k tomu mají v dané chvíli lepší možnosti, jiné 
horší. Všichni ale potřebujeme, aby naše univerzita 
ERC granty získávala. Slouží to jejímu jménu v evrop-
ském i celosvětovém měřítku.

Rektor Univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima jme-
noval v loňském roce pracovní skupinu pro ERC granty 
na UK. Byla vypracována analýza stavu a navržen 
postup, včetně dvanácti konkrétních kroků, jak UK 
a jejím pracovníkům pomoci při získávání ERC grantů. 
Pracovní skupina ale může jen pomoci. Nebude-li UK 
dlouhodobě a promyšleně podporovat výjimečné ta-
lenty jak na úrovni univerzity, tak především na úrovni 
fakult a jejich částí, izolovaná snaha několika jedinců 
zmůže jen málo. Rozhodování o způsobech podpory 
výjimečných talentů by měla být činěna po důkladné 
diskuzi. Ne po vyměňování názorů, ale po pečlivém 
vážení argumentů. Ve vztahu k programu ERC by tak 
mělo být činěno s vědomím jeho vlivu na postavení UK 
jak v evropském, tak v národním srovnání v příštích de-
setiletích. Jsme k tomu zavázáni jejím zakladatelem. 
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Bílé místo na 
vědecké mapě 
Evropy
Velmi výstižný a poutavě napsaný text profesora Strakoše se po-
kusím doplnit o krátké zamyšlení nad několika konkrétními daty. 
Hostitelské organizace v celé České republice zatím získaly sedm-
náct ERC grantů. Pro srovnání: rakouský Institute of Science and 
Technology s pětatřiceti profesory jich získal šestnáct. Naše institu-
ce získaly 0‚3 % ze všech udělených ERC grantů, přitom v České 
republice žijí 2 % obyvatel Evropské unie, naše země leží ve středu 
Evropy a je demokratická už čtvrt století. Z poloviny se na tomto 
řádovém deficitu podílí nízká četnost přihlášek z České republiky 
do soutěží o ERC granty a z poloviny naše nízká úspěšnost.

ERC již udělila 5000 grantů. S průměrnou úspěšností 10 % 
a přibližně pěti spolupracovníky na jednom ERC projektu prošlo 
evaluačním procesem ERC řádově čtvrt milionu vědců. Evropa tak 
prostřednictvím tohoto grantového projektu získává zcela unikátní 
a přesnou mapu špičkového výzkumu ve všech vědních oborech od 
neživé přírody přes tu živou až k sociálním a humanitním oborům. 
Vzhledem k profesionalitě a nezávislosti ERC se tento přehled stává 
důležitým vodítkem nejen pro samotnou vědeckou komunitu, ale 
i pro kvalifikovaná rozhodování v evropské politice a ekonomice. 
Na této vědecké mapě Evropy zatím Česká republika tvoří bílé 
místo.

Ze strukturálních fondů Evropské unie plyne do České repub-
liky stonásobně více finančních prostředků než z ERC. Navíc při 
soutěži o finance ze strukturálních fondů se žadatelé poměřují jen 
v rámci České republiky, nikoli v konkurenci špičkových evrop-
ských vědců a pracovišť. To u nás přirozeně svádí hlavní pozornost 
ke strukturálním fondům a odvádí ji od ERC. Pokud předchozí 
úspěšnost v ERC a jiných podobně náročných mezinárodních sou-
těžích nezohledníme při financovaní vědeckých týmů a institucí 
z nových strukturálních fondů, potlačíme dále potřebu získávat 
a udržet v České republice špičkové vědce. Zůstali bychom tak i na 
další řadu let bílým místem na vědecké mapě ERC.

 Prof. RNDr. Tomáš Jungwirth, Ph.D.

Malá mezinárodnost 
české vědy křiví 
hodnocení
Grantový systém ERC považuje evropská 
vědecká komunita za jeden z nejefektiv-
nějších způsobů, jak Evropská unie může 
podpořit vědecké práce. Cením si odvahy, 
s jakou profesor Strakoš analyzuje příčiny 
nízké úspěšnosti při získávání ERC grantů. 
Domnívám se, že řada z problémů, které 
ve svém textu pojmenoval, souvisí s nízkou 
měrou internacionalizace české vědy, což 
vede k pokřivení systému hodnocení vědec-
ké práce a ve svém důsledku k jánabráchis-
mu a atmosféře tolerantní k bossingu. Není 
náhodou, že na těch českých pracovištích, 
která jsou úspěšná v grantových soutěžích, 
je zahraniční postdoktorská stáž považována 
za samozřejmost a snadno na nich najdeme 
vědce ze zahraničí.

 Prof. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., DSc.

ERC je pro Univerzitu Karlovu 
příležitost
Plně souhlasím s textem profesora Strakoše. Především: musíme 
myslet světově, vždy v kontextu světové vědy a standardů, publiko-
vat v prestižních časopisech, pozorně je sledovat, aktivně se účastnit 
mezinárodních konferencí, spolupracovat s kolegy ze zahraničí 
a naslouchat jejich zkušenostem. To může dělat každý z nás. Uni-
verzita Karlova by pak měla vytvořit poradenský tým pro „osobní 
koučing“ při přípravě ERC grantů. Ten by mohl poskytovat pravi-
delná setkání, kritické rady při přípravě grantové přihlášky, předávat 
předchozí zkušenosti, připravovat na pohovor v Bruselu atd. Pak se 
může brzy splnit přání Karla IV. Sečteno a podtrženo: ERC je pro 
nás příležitost. Talentů a moudrosti máme na Univerzitě Karlově 
dostatek, jen jich plně využít.

 Ing. Martin Vohralík, Ph.D.

Alma mater není 
na konkurenci připravena
V našem prostředí, kde se věda redukuje na výrobu předem na-
plánovaných výstupů, se otevřenost v přístupu ERC může jevit 
exoticky, je ale načase, abychom se od navyklého způsobu myšlení 
odpoutali. ERC je příležitostí pro ty, které pohání zdravá ctižádost 
být mezi nejlepšími a skutečně posouvat vědění novými směry. To 
předpokládá originální nápad, vlastní portfolio superkvalitních pub- 
likací, aktivní mezinárodní spolupráci, ale také ochotu poměřovat 
se s někým, kdo je lepší než my. Když mi v panelu ERC projdou 
rukama desítky projektů, které jen potvrzují, že moje alma mater na 
takovou konkurenci a způsob práce není připravena, je mi z toho 
smutno. Přitom dokud si nepřestaneme namlouvat, že se s nikým 
porovnávat nepotřebujeme, dobrovolně se odsouváme do bezvý-
znamnosti.

 Doc. Mirjam Friedová, Ph.D.
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Na startu kariéry není 
na defétismus čas
ERC na Karlově učení? Samozřejmě že ano. ERC podporuje elitu, 
ale tou snad na Univerzitě Karlově chceme být, nebo ne? Pře-
devším začínající vědci by měli oplývat snahou získat startovací 
granty. Pokud u nás existuje nějaké znevýhodnění v materiálních 
podmínkách, obvykle se projeví později v kariéře. U začínajících 
samostatných vědců záleží především na jejich dobrých nápadech, 
pracovitosti a snaze uspět. Pokud jsem začínající vědec nebo vědky-
ně a chci svoji kariéru vybudovat na prestižní výzkumné univerzitě, 
je v pořádku, když si rovnou na začátku řeknu, že nemám šanci 
uspět v žádosti o ERC grant? Ať už je zdůvodnění jakékoli, není to 
dobré pro univerzitu. Ta by se měla snažit přitáhnout mladé lidi, 
kteří budou ambiciózní, a měla by jim dát takové startovací pod-
mínky, aby ambice podpořila, nikoli pohřbila.

 Prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D.

Brzdí nás zbytečná skromnost
Kvalita výzkumných projektů podávaných do českých granto-
vých agentur se v posledních letech výrazně zlepšila. Můžeme to 
vidět zejména v nově vzniklé Agentuře pro zdravotnický výzkum 
ČR. Projekty zde podávané jistě snesou mezinárodní srovnání, pro-
blém je v tom, že finanční podpora agentury v českých korunách 
je přibližně adekvátní finanční podpoře ERC v eurech. Domnívám 
se, že k výraznému zlepšení kvality podávaných návrhů přispěla 
zejména spolupráce s Akademií věd ČR a propojení aplikovaného 
a základního výzkumu. Toto propojení je patrně i nezbytným před-
pokladem úspěchu v soutěži ERC. Příčinou nízké „soutěživosti“ 
a následně i úspěšnosti je podle mě přetrvávající zbytečná skrom-
nost a často i nedostatek sebevědomí, kterými žadatelé z mnohých 
jiných evropských států rozhodně netrpí.

 Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.



BOTANICKÁ ZAHRADA 
LÉČIVÝCH ROSTLIN 
FAF UK – HLEDÁNÍ NOVÉHO
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Výuková zahrada léčivých rostlin byla založena paralel-
ně se vznikem Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. 
K jejímu rozvoji došlo po definitivním založení nové 
zahrady v roce 1992 a v současné době je otevřena také 
pro veřejnost. Rostliny jsou v ní rozděleny do několika 
systémů: farmakobotanického, fytoterapeutického, 
speciálních rostlin, subtropických a tropických a rostlin 
toxických. Ve výzkumné oblasti se tato botanická zahra-
da věnuje pěstování rostlin s obsahem isochinolinových 
a indolových alkaloidů, které jsou na fakultě sledovány 
z hlediska vlivu na enzymové systémy mozku, uplatňují-
cí se v průběhu Alzheimerovy choroby.

Zahrada je vhodně situována do těsné blízkosti fakul-
ty. Genius loci tohoto místa dává cítit nejen dílo staré 
farmacie, ale i budoucnost nových rostlinných zdrojů.

TEXT Prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. FOTO Luboš Wišniewski
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× Adresa 
Botanická zahrada léčivých rostlin
Farmaceutické fakulty
Botanická 3, Hradec Králové
500 03



PROTEKTORÁTNÍ 
SWING? 
VÉVODÍ MU BEDLY A POTÁPKY
Řekne-li se slovo protektorát, asi jen málokdo si ho spojí 
s hudbou. Ale i v tomto pro Čechy nelehkém období 
vznikaly orchestry, a to dokonce vynikající orchestry. 
Včetně míst, kde by to jen málokdo čekal – za zdmi 
terezínského ghetta. Právě dobou protektorátu Čechy 
a Morava se zabývá historik Petr Koura, letošní laureát 
Ceny Neuron pro mladé vědce.
TEXT Lucie Kettnerová FOTO René Volfík

Je období protektorátu ve školách věnována dosta-
tečná pozornost? O punských válkách toho děti vědí 
hodně, o druhé světové válce už ovšem méně…

To souvisí s obecnější otázkou – jak učit dějiny. 
U nás se začíná od nejstarších, a když se dojde k těm 
nejnovějším, často už nezbývá tolik času. S vedou-
cím katedry dějin a didaktiky dějepisu Jiřím Hnilicou 
jsme nedávno mluvili o tom, že by nebylo na škodu 
celý systém výuky otočit – začít u dějin nejnovějších 
a postupovat zpětně. Nejvíce nás totiž ovlivňují právě ty 
nejnovější události a mladí lidé by je měli znát spíš než 
ony zmiňované punské války. Určitě by to ale vyvolalo 
velkou vlnu kritiky u lidí, kteří jsou tradičně navyklí učit 
dějepis od pravěku.

Jaký zájem je o období moderních dějin mezi 
odborníky?

Po publikacích věnujících se tomuto období je 
poměrně velká poptávka u veřejnosti, jen si vezměte, 
kolik vychází knih, jež mají v názvu jméno Hitler… 
Odborníků, kteří se „živí“ tímto obdobím, v této zemi 
ovšem zase tolik není, což je docela paradoxní. O názor 
nebo komentář mají často zájem i novináři, ale bývá 
problém jim někoho doporučit, když sám třeba nemám 
čas. Bílých míst v našich dějinách je skutečně ještě 
mnoho.

Brzy by měla vyjít vaše rozsáhlá publikace nazvaná 
Swingaři a potápky v protektorátní noci. Z jakého 
pohledu na tuto problematiku nahlížíte?

Mým původním cílem bylo zjistit, jakou úlohu 
v době protektorátu zastávala mládež – zda se stavěla 
opozičně vůči režimu, nebo naopak spíše chtěla tou 

28 F 30 PANORAMA

Mým původním 
cílem bylo 
zjistit, jakou 
úlohu v době 
protektorátu 
zastávala 
mládež...

dobou jen proplout. Při tom jsem narazil na výstřední 
mládež, která chodila v nápadném oblečení a svými 
názory vyjadřovala odpor k okupačnímu režimu. 
Tím vzbuzovala nevoli nejen u okupačních úřadů, 
ale i u generace svých rodičů, která to považovala za 
výstřednost samu pro sebe.

Týkal se swing jen studentů, jak to známe z povídek 
Škvoreckého, nebo šel napříč celou českou válečnou 
generací?

Určitě šel napříč sociální strukturou. Zpravodajská 
služba SS tehdy hlásila, že pro českou mládež je jazz 
na prvním místě. Mladíci z méně situovaných rodin si 
sice nemohli koupit gramodesky nebo noty, ale hudbu 
mohli poslouchat třeba z rádia. Rozhodně se tedy 
nejednalo o hudbu zlaté mládeže, jak by se mohlo zdát. 
Dokonce i tehdejší mladí komunisté vzpomínali na to, 
jak chodili poslouchat jazz.

Příznivce swingu bychom tehdy našli po celém pro-
tektorátu. V létě 1944 se v Lucerně konala přehlídka 
amatérských tanečních jazzových skupin a přijely na ni 
orchestry i z malých městeček, jako jsou třeba Libáň 
nebo Mochov. Zmiňovaný Josef Škvorecký se festivalu 
účastnil a vzpomíná, že právě orchestry z malých měst 
měly velmi dobrou úroveň. Doslova říká, že „vesničtí 
mládenci swingovali jako čerti“.

Ke swingu patřilo i typické oblečení, že?
V novinách se tehdy objevila informace, že mladí 

vytáhli gatě po pradědečkovi, což byla tak trochu reakce 
na tvrzení nacistů, že budují „novou Evropu“. Mladí 
se v té době proto obraceli raději do minulosti, jejich 
delší vlasy jsou například odkazem k 19. století. Bedly 
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PhDr. Petr Koura, Ph.D., vystudoval historii a politologii 
na Filozofické fakultě UK. Specializuje se na české 
politické a kulturní dějiny 20. století, dějiny protektorátu 
Čechy a Morava, vzpomínkovou kulturu a filmy 
s historickou tematikou. V letech 2012 až 2014 působil 
na FF UK, nyní přednáší moderní dějiny na PedF UK.

a potápky, jak se jim říkalo, musely na ponurých pro-
tektorátních ulicích dost svítit, protože například mla-
díci měli kostkovaná saka, pruhované ponožky a bílé 
klobouky.

Rukopis knihy o swingu už máte odevzdaný. Kam 
jste svůj vědecký zájem zaměřil nyní?

Nyní se zaměřuji na jazzový orchestr, který působil 
v terezínském ghettu. Jmenoval se Ghetto Swingers, 
a má dokonce i svou facebookovou stránku a heslo na 
Wikipedii. Ovšem rozsah informací je velice omeze-
ný a někdy si i protiřečí. Přitom fakta se už dnes dají 
dohledat na internetu, můžete si je pohodlně najít ze 
svého obýváku, protože mnoho institucí už své doku-
menty zdigitalizovalo. To je pro mě fascinující – my ty 
informace máme na dosah, jen jsme je zatím neuměli 
vyhledat a interpretovat.

Žijí ještě očití pamětníci?
Povedlo se mi udělat rozhovor s devadesátiletým 

jazzmanem Coco Schumannem. Kontakt na něj jsem si 
našel v berlínském telefonním seznamu, když jsem byl 
pracovně v Německu, domluvili jsme si schůzku a sešli 
jsme se. Z Čech jsem byl první, kdo jej kontaktoval. 
Dozvěděl jsem se od něj mnoho zajímavých informací 
o repertoáru orchestru, které písničky měli hudebníci 
rádi, které ne a další detaily.

Jak dlouho vlastně orchestr v ghettu fungoval?
Od ledna 1943 do září 1944. Jeho složení se však prů-

běžně obměňovalo v souvislosti s tím, jak jednotliví čle-
nové odcházeli do transportu. Bylo jistě velmi náročné 
v této nejistotě něco secvičovat. Rád bych dal dohroma-
dy seznam všech lidí, kteří jazzbandem prošli, a zjistil 
jejich osobní příběhy, dal jim konkrétní tvář.

Bedly a potápky, jak se jim říkalo, musely na ponurých 
protektorátních ulicích dost svítit, protože například mladíci měli 
kostkovaná saka, pruhované ponožky a bílé klobouky.

Kolik hudebníků orchestrem prošlo?
Řádově se jedná o desítky lidí. Doposud se tradova-

lo, že všichni zemřeli v Osvětimi, mně se ale podařilo 
dohledat několik lidí, kteří válku přežili. Kladu si samo-
zřejmě otázku, proč se o tom nevědělo. Domnívám se, 
že oni sami o tom nemluvili, protože se cítili nepatřičně 
vůči svým přátelům, kteří neměli tolik štěstí.

Cena Neuron, kterou jste obdržel, je spojena i s ne-
malou finanční odměnou. Už víte, na co ji použijete?

Peníze použiju na výzkum a přípravu publikace právě 
o terezínském jazzbandu. Protože někteří přeživší po 
válce emigrovali do Ameriky nebo se vystěhovali do 
Izraele, chtěl bych tam odjet a oslovit jejich příbuz-
né, jestli nemají k dispozici nějakou pozůstalost. Bez 
finančního příspěvku od Neuronu bych si takovou cestu 
z pedagogického platu nemohl dovolit.

Nyní se zaměřuji na jazzový 
orchestr, který působil 
v terezínském ghettu. 
Jmenoval se Ghetto Swingers.



Slavnostní otevření organizovalo německé 
velvyslanectví v Praze a bylo součástí pro-
gramu k 85. narozeninám profesora Krolo-
pa, doyena pražské germanistiky. Plány na 
obnovení pracoviště specializovaného na 
německou literaturu v Čechách vzešly před 
několika lety z Ústavu germánských studií 
FF UK. 

Ředitel nového centra prof. Dr. Manfred 
Weinberg při svém vystoupení na slavnost-
ním programu s nadsázkou vysvětlil spojení 
centra s Krolopovým jménem: „Zdůvod-
nění zní jednoduše: 236. Tolik je poznámek 
pod čarou připojených k tiskové verzi Kro-
lopova příspěvku na liblické konferenci roku 
1965 s názvem Ke vzniku a dějinám pražské 
německé literatury tzv. expresionistického 
desetiletí. Rozsah textu poznámek, z nichž 
mnohé jsou samy o sobě zárodečnými stu-
diemi, znatelně převyšuje rozsah článku – 
a velká část materiálu v nich rozkrytého 
dodnes nebyla vůbec reflektována.“

Přehodnocení starých schémat
Na práci centra se vedle jeho ředitele budou 
podílet Julia Hadwiger, M.A., PhDr. Václav 
Petrbok, Ph.D., prof. PhDr. Milan Tvrdík, 
CSc., a Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. Tito 
badatelé se výslovně odklánějí od doposud 
běžně přijímaných předpokladů. Například 
toho, že spisovatelé pražské německé lite-
ratury tvořili ze situace „trojího gheta“ (jak 
to formuloval Pavel Eisner) – jako Němci 
mezi Čechy, jako židé mezi křesťany a jako 
sociálně výše situovaní bez přirozeného 
spojení s nižšími vrstvami. Také pokládají za 
překonané rozlišování mezi údajně huma-
nistickou pražskou německou literaturou 
a nacionalistickou, ba prefašistickou litera-
turou sudetoněmeckou.

Jak v poslední době ukázaly práce histo-
riků, podobná dělení, i když zjednodušující, 
patřila k základní výbavě obou konferencí 
v Liblicích a nakonec souzněla s jejich ideo-
logickými východisky. Především s otázkou, 
jak lze v marxistické perspektivě vůbec 
legitimně hovořit o Kafkovi a buržoazně 
dekadentních autorech pražské německé 
literatury. Germanistika v německy mluví-
cích zemích tato dělení kupodivu víceméně 
nekriticky a bez modifikací přejala a učinila 
z nich součást představy o německé literatu-
ře v Praze a v Čechách. 

Dokonce ani po pádu železné opony se 
toto chápání nedočkalo důsledného přehod-
nocení. Proto tak má činit Centrum Kurta 
Krolopa například pořádáním pravidelných 
vědeckých workshopů, přednáškových cyklů 
autorů německého jazyka v Rakouském kul-
turním fóru a Pražském literárním domě, 
vytvářením rozsáhlé bibliografie německých 
periodik a antologií či textové databanky 
k dějinám germano-bohemistického bádání 
v Čechách.

PADNE TEORIE 
O TROJÍM GHETTU?
Nové centrum Filozofické fakulty UK zaměřené 
na výzkum zdejší německojazyčné literatury 
a kultury – Centrum Kurta Krolopa pro 
německou literaturu v Čechách – bylo oficiálně 
otevřeno 29. května.

TEXT: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.  FOTO: Vendula Trnková

Kurt Krolop se narodil v roce 
1930 v Kravařích, po odsunu 
rodiny do východního Německa 
a studiích v Halle působil jako 
odborník na německou literaturu 
z českých zemí na univerzitách 
v Praze, Halle, Krakově a ve Vídni. 
Na proslulé konferenci v Liblicích 
v roce 1965 vystoupil s jedním 
z hlavních příspěvků a v roce 1968 
byl jmenován vedoucím oddělení 
výzkumu pražské německé 
literatury v Československé 
akademii věd, které bylo v důsledku 
normalizace po roce rozpuštěno. 
Krolop byl nucen odejít do NDR 
a na pražskou germanistiku se 
definitivně vrátil až v roce 1989. 
Krolop je bezesporu její klíčovou 
postavou, díky němu se zdejší 
germanistická literární věda 
znovu začlenila do mezinárodního 
výzkumu. Od r. 1990 vyšlo množství 
jeho studií k pražské německé 
literatuře či k dílu Karla Krause. 
Je korespondujícím členem 
Rakouské akademie věd a dalších 
významných společností, čestným 
předsedou pražské Společnosti 
Franze Kafky a nositelem řady 
oborových ocenění. V roce 
2005 mu byla udělena pamětní 
medaile Univerzity Karlovy. Jeho 
dizertace z roku 1967, věnovaná 
spisovateli Ludwigu Winderovi, 
vyšla letos v nezměněné podobě 
v nakladatelství Univerzity 
Palackého v Olomouci.

krolop.ff.cuni.cz
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KVALITNÍ PŘEKLADAČ – 
SEN, NEBO SKUTEČNOST?
Vlastnit kvalitní strojový 
překladač je snem mnoha 
uživatelů, zatím se však překlad 
z cizího jazyka bez výraznějšího 
zásahu lidského faktoru 
neobešel. Podaří se to změnit 
TectoMT, na němž už od roku 
2005 pracuje Ústav formální 
a aplikované lingvistiky 
MFF UK (ÚFAL)?

Když TectoMT překládá text z češtiny do 
angličtiny, nejprve provede slovní a větný 
rozbor podobný tomu, jenž se učí ve škole. 
Tím to ale nekončí – TectoMT pokračuje 
dál a provede hloubkový rozbor každé věty 
založený na funkční (tektogramatické) teorii.

Například věta „Chtěl bych si vytvořit 
e-mailový účet“ je hloubkově reprezen-
tována slovy já, vytvořit, e-mailový, účet, 
vztahy mezi nimi (já = aktor děje, vytvořit = 
predikát, účet = hloubkový objekt, e-mailový 
= specifikace) a atributy (modalita „chtění“, 
čas přítomný, podmiňovací způsob, první 
osoba, číslo jednotné). „Právě lingvistic-
ky motivovaný přístup je to, co odlišuje 
TectoMT od běžně používaných přístupů 
ke strojovému překladu, které jsou založeny 
čistě na statistických metodách,“ popisuje 
jeho spolutvůrce Martin Popel, doktorand 
oboru matematická lingvistika.

Od češtiny po baskičtinu
Právě díky technologii TectoMT byl ÚFAL 
MFF UK přizván ke spolupráci na projektu 
QTLeap (Quality Translation by Deep Lan-
guage Engineering Approaches – Kvalitní 
překlad pomocí implementace hloubkové 
jazykové analýzy), což je společný projekt 
podporovaný Evropskou komisí a garanto-
vaný konsorciem osmi partnerů z Bulhar-
ska, České republiky, Německa, Portugal-
ska, Španělska a Nizozemska.

„Cílem bylo získat do projektu insti-
tuce se špičkovými znalostmi, které by se 
navzájem doplňovaly v oblasti strojového 
překladu, strojového učení, sémantické 
analýzy a ontologie i v dalších oblastech 
zpracování přirozeného jazyka. Jen tak mohl 
projekt obstát ve vysoké konkurenci a získat 
finanční podporu,“ vysvětluje Martin Popel. 

Kromě univerzit a výzkumných center je 
členem projektu i portugalská firma z oblas-
ti IT služeb Higher Function (HF), která 
výsledky průběžně ověřuje.

Do projektu QTLeap je zapojeno celkem 
deset odborníků z ÚFAL. Kromě toho, 
že Češi jsou zodpovědní za překlad mezi 
češtinou a angličtinou v obou směrech, spo-
lupracují i na rozšíření překladače TectoMT 
pro další jazyky projektu (portugalštinu, 
španělštinu, baskičtinu, holandštinu, němči-
nu a bulharštinu).

V tuto chvíli projekt dosáhl prvního 
cíle – aplikace automatického překladového 
systému našla reálné využití, a to v oblasti 
asistenční služby, kterou svým klientům 
poskytuje firma HF. Další verze překladače 
jsou plánovány na říjen 2015 a září 2016.

„TectoMT je ovšem možné použít také 
k překladu textů z jiných oblastí, takže dou-
fáme, že se najdou i další firmy a možnosti 
využití – to je ostatně i záměrem projektu 
QTLeap. TectoMT je založeno na otevře-
ných neboli open-source technologiích, což 
usnadňuje rozšíření a spolupráci v akade-
mickém i komerčním světě,“ dodává Martin 
Popel. Už dnes výzkumníci z ÚFAL spo-
lupracují v oblasti automatického překladu 
například s českou firmou Lingea a testují 
další překladové technologie ve spolupráci 
s velkými IT firmami, včetně zahraničních.

TEXT Lucie Kettnerová FOTO Thinkstock
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SKULINA V SRDCI 
OHROŽUJE ŽIVOTY 
POTÁPĚČŮ
Malý otvor mezi pravou a levou srdeční síní je pravděpodobnou příčinou 
zdravotních komplikací statisíců potápěčů. Před narozením slouží skulina 
plodu jako zkrat krve, která jí obchází plíce do doby, než dítě začne po 
narození samostatně dýchat. U čtvrtiny dospělých nedochází k úplnému 
uzávěru otvoru a zůstává tam drobný kanálek – foramen ovale patens 
neboli PFO (z anglického patent foramen ovale). Průnik dusíkových 
bublin skrze tento otvor může způsobovat potápěčům dekompresní 
chorobu. Právě této problematice se ve svém výzkumu věnuje 
MUDr. Jakub Honěk.
TEXT Petra Köpplová FOTO Radana Čechová, Thinkstock
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Při sestupu pod vodní hladinu 
je potápěč vystaven zvýšenému 
okolnímu tlaku. U hladiny moře 
je tlak vzduchu 100 kPa, na 
každých 10 metrů hloubky 
vzroste okolní tlak právě o tuto 
hodnotu, v padesáti metrech 
je to už šestinásobek. Suchý 
vzduch se skládá z kyslíku, 
dusíku a malého množství 
dalších plynů. Plyn, který nás 
zajímá z hlediska dekompresní 
choroby, je dusík. Není 
metabolizován a rozpouští 
se v tkáních v závislosti na 
parciálním tlaku. V padesáti 
metrech se tedy bude šestkrát 
rychleji rozpouštět, šestkrát 
větší množství za jeden časový 
úsek. Nasycení tkání je dáno 
hloubkou a časem. Plyn se 
rozpustí a při výstupu se zase 
vysycuje z tkání a je vydýcháván, 
ale pokud se potápěč vynoří 
příliš rychle, dojde k přesycení 
tkání a vzniknou bubliny. 
U potápěče, který má foramen 
ovale patens (PFO), může dojít 
k jejich přechodu do tepenného 
systému. Dekompresní 
choroba vzniká i u potápěčů, 
kteří PFO nemají, u potápěčů 
s PFO je ovšem riziko zejména 
neurologické formy tohoto 
onemocnění vyšší.

„Leželi jsme u vody s dalšími kardiology 
potápěči a hovořili o možnosti propojení 
našeho koníčku a výzkumu. Nikdo netušil, 
že se to pro nás v dalších letech stane stě-
žejním vědeckým tématem. Mysleli jsme si, 
že to bude zábava spojená s vědou, ale téma 
se ukázalo jako velmi zásadní problém. Vý-
zkum má praktické výstupy a rozhodně to 
není okrajové téma, protože se týká milionů 
lidí,“ vysvětluje Jakub Honěk. „Každý čtvrtý 
potápěč má vadu, každý sedmý má podle 
našich studií větší PFO, což by klinicky 
mohlo při vzniku komplikací spojených 
s potápěním hrát roli.“

PFO se může stát místem průchodu pro 
bubliny, které vznikají při změně tlaku, což 
způsobuje komplikace obecně známé jako 
dekompresní choroba. Existence souvislosti 
PFO a dekompresní choroby je známá od 
80. let a týká se nejen potápěčů, ale i vojen-
ských letců.
Po publikaci tohoto zjištění následovala sé-
rie kazuistik, ale zásadní změnu přineslo až 
zavedení nové léčebné metody v kardiolo-
gii – užití katetrizačního uzávěru. Využitím 
této metody, která se používá především 
u jiných zdravotních komplikací, se v sou-
vislosti s problémy potápěčů doposud nikdo 
systematicky nezabýval.

Doktora Hoňka zajímalo, zda katetrizač-
ní uzávěr způsobí změnu. Výsledky studie 
v loňském roce publikoval spolu s kolegy 
ve dvou z deseti nejlepších kardiologických 
časopisů – v Journal of American College of 
Cardiovascular Interventions a v Internati-
onal Journal of Cardiology. Screening potá-
pěčů, kteří už měli potíže nebo chtějí pre-
ventivně vyšetřit, lékaři provádějí už deset 
let a počet vyšetřených dosahuje k dnešku 
téměř sedmi stovek.

Potápěče s katetrizačně uzavřeným PFO 
vystavili lékaři ponorům, stejně tak i druhou 
skupinu potápěčů s prokázaným PFO, kteří 
uzávěr nepodstoupili. Při testech se ukázalo, 
že skrze PFO prochází významné množství 
bublin. „Kolik bublin vzniká a v jakém 
množství se objevují v žilní krvi, jsme po 
vynoření zjišťovali pomocí ultrazvukového 
vyšetření srdce a to samé jsme následně 
sledovali v tepenné krvi, což se dělá pomocí 
transkraniální dopplerovské sonografie,“ 
vysvětluje Honěk.

Při tomto vyšetření, které běžně použí-
vají neurologové, se lékaři dívají na tepnu 
uvnitř hlavy, která zásobuje mozek. Pokud 
bubliny prošly do systémového oběhu, 
dají se sondou, jež se přikládá na spánek, 
detekovat. „U potápěčů po uzávěru fora-
men ovale patens jsme zjistili, že žádný 
z nich neměl bubliny v tepenném systému, 
a naopak u více než poloviny potápěčů 
s neuzavřeným PFO bubliny byly,“ shrnuje 
Honěk.

Doktor Honěk se zaměřil i na ověření 
metody, jak zabránit tzv. nevyprovokovaným 
příhodám, kdy potápěč s PFO provede 
ponor, a přestože neporuší dekompresní 
pravidla, dojde k rozvoji dekompresní pří-
hody. „Typicky se tak děje u potápěčů na 
dovolené u moře, kdy se během jednoho 
týdne denně potápějí na tři ponory. To je 
riziková situace, při které i když potápěči 
dělají stejný počet ponorů, jeden z nich je 
bez problémů a druhý má závažnou přího-
du. Myslíme si, že v takovém případě je klí-
čový rozdíl ve výskytu PFO u potápěčů.“
V pilotním projektu doktor Honěk ověřil, 
že zavedení určitých postupů ovlivní vznik 
bublin. Srovnával dekompresní ponory, kde 
vzniká hodně bublin, bezdekompresní po-
nor, jejž běžně provádějí rekreační potápěči, 
kde vznikalo méně bublin, a tzv. konzer-
vativní profil ponoru, při němž potápěče 
nechal vystupovat k hladině poloviční rych-
lostí. Jak se ukázalo, i v takovém případě 
bubliny vznikají, ale v malé míře, a navíc 
u sledovaných potápěčů nedošlo k přecho-
du do tepenné krve. „Pokud tedy má po-
tápěč PFO a není u něj doporučen zákrok 
nebo jej nechce podstoupit, přičemž nechce 
koníčku nebo práce zanechat, mohl by 
tímto způsobem významně omezit riziko,“ 
doporučuje autor studie.

MUDr. Jakub Honěk vystudoval 
1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. 
Během studia absolvoval vědecké a studijní 
stáže v Německu, Portugalsku a Brazílii. 
Po promoci nastoupil na III. interní – 
kardiologickou kliniku FN Královské 
Vinohrady, poté nastoupil na kardiologickou 
kliniku FN v Motole.

Co se  
děje v těle 

potápěče při 
ponoru?



34 F 30 PANORAMA

SMRTÍ TREST 
NĚKDY NEKONČIL
Místy popravišť v době pozdního středověku či raného novověku 
se čeští archeologové systematicky ještě příliš nezabývali. Pavlína 
Mašková z Centra medievistických studií se ve své dizertační 
práci rozhodla mj. zkoumat, jak se tehdejší společnost chovala 
k odsouzencům.

TEXT Lucie Kettnerová FOTO Luboš Wišniewski, Thinkstock

Mgr. Pavlína Mašková vystudovala pravěkou a raně 
středověkou archeologii s historií na Filozofické fakultě 
UK. V současnosti působí v Centru medievistických 
studií AV ČR, kde se věnuje problematice odrazu 
christianizace v archeologických pramenech a funerální 
a právní archeologii.

Zatímco v raném středověku měla být pro odsouzeného 
dostatečným trestem samotná poprava a jeho tělo pak 
mohlo spočinout v posvěcené půdě hřbitova, v raném 
novověku už se součástí trestu stalo i pohřbení těla 
v místě popravy. Smrtí tedy trest nekončí, tělo odsouzen-
ce se stává nečistým a manipulovat s ním smí pouze kat.

„V některých případech mohl kat tělo sejmout ze 
šibenice a „pohřbít“ ho do jámy, častěji však bylo tělo 
pro výstrahu na šibenici ponecháno, aby lidé už z dálky 
viděli, že v daném městě je účinně prosazována sprave-
dlnost,“ popisuje Pavlína Mašková. Proto jsou některé 
šibenice hodně prostorné, aby pojaly více odsouzenců 
najednou.

Tělo samozřejmě postupně podléhalo rozkladu, jeho 
části odpadaly a kat je pak pouze shrnoval do jámy. 
Právě tyto jámy jsou při výzkumu odkrývány archeolo-
gy. Kromě různě poházených kostí nacházejí na popra-
višti také celé kostry v nejrůznějších pozicích způsobe-
ných nepietním zacházením s tělem odsouzence nebo 
třeba pádem jeho těla ze šibenice. Některé samostatně 
nalezené kosti končetin nesou stopy po useknutí.

I při tomto poměrně drsném zacházení s mrtvými 
těly odsouzenců měla společnost jisté slitování – oběše-
ním se popravovali jen muži, ženy většinou přicházely 
o život stětím, neboť se považovalo za nevhodné, aby 
ženské tělo bylo tímto způsobem vystavováno na veřej-
nosti. „Pokud se žena dopustila usmrcení dítěte, byla 
tzv. pohřbena zaživa, tedy zaživa zahrabána do země 
a srdce jí bylo probito kůlem, což bývá někdy nesprávně 
zaměňováno za antivampyrické praktiky,“ dodává Pavlí-
na Mašková.

Poptává se kat
Zatímco šibenici mívala města svoji, kata si bylo možné 
vypůjčit, pokud se městu nepodařilo zajistit si vlastního. 
O povolání kata totiž nebyl příliš zájem – byla to pro-
fese bezectná a někdy kat nemohl být ani pohřben na 
běžném hřbitově. Například v Praze se kati pohřbívali 
na zvláštní hřbitov u kostela sv. Valentina, podle něhož 
se jmenuje dnešní Valentinská ulice.

Málokdo však v té době znal lidské tělo tak dobře 
jako kat. Kvůli jeho anatomickým znalostem za ním 
chodili lidé pro různé rady a léčivé mastičky, které vyrá-
běl třeba z psího sádla. Popraviště bylo často spojeno 
i s mrchovištěm, tudíž měl dostatek surovin. Občas se 
ale i katovi povedlo získat takové uznání a vážnost, že si 
mohl dovolit hrob s honosným náhrobkem na běžném 
hřbitově.

Mrtví čekají na své objevení
V tuto chvíli Pavlína Mašková teoreticky porovnává čes-
ké nálezy s tím, co bylo objeveno v Německu, Dolním 
Slezsku a jinde v Evropě. V horizontu několika let by 
se českým lokalitám chtěla věnovat systematicky. Česká 
archeologie popravišť je totiž stále ještě na počátku.
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Mgr. Lenka Kovářová, MBA, PhD., obsadila na mistrovství světa 
v triatlonu v juniorské kategorii šesté místo. Je dvojnásobnou 
účastnicí Letních olympijských her (Athény 2004, Peking 2008) 
a v současné době působí na FTVS UK v Laboratoři sportovní 
motoriky.

JAK SE STÁT 
MISTREM 
SVĚTA?
Někteří sportovci dokážou usilovat o nejlepší 
výsledek až za hranici sebeovládání, tedy do 
zkolabování organismu, jiní poleví v úsilí 
dříve, při kritickém pohledu by se dalo říci 
„předčasně“. Proč? Rozlousknout se to snaží 
Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D., MBA, z Fakulty 
tělesné výchovy a sportu UK, kterou jako 
bývalou triatlonistku a olympioničku k tématu 
výzkumu přivedly vlastní zkušenosti ze závodů.

Výzkum podporovaný Grantovou agentu-
rou ČR, který doktorka Kovářová třetím ro-
kem vede, je unikátní v tom, že je skutečně 
interdisciplinární. Studované téma zkoumá 
z pohledu psychologů, neurologů i fyziolo-
gů, což není úplně obvyklé.

Badatelé v laboratoři dlouhodobě moni-
torují sportovce v tzv. all-out testech, tedy 
do maximální zátěže. Fyziologické ukazatele 
se liší i u podobně trénovaných sportovců, 
dokonce i pocity bývají různé. Co je tedy 
příčinou, že člověk při maximální vytrva-
lostní zátěži najednou zastaví činnost, anebo 
naopak bez zábran pokračuje až do napros-
tého kolapsu?

„Psychologové říkají, že je to věcí moti-
vace a vůle, a má-li člověk tyto složky silné, 
dokáže překonat jiné faktory. Fyziologové 
zase mají za to, že člověk činnost ukončí, 
pokud dosáhne určitých hladin – např. 
parametrů acidobazické rovnováhy, spotře-
by kyslíku a srdeční frekvence. A pak zde 
stojí názory neurologů, kteří tvrdí, že to, zda 
člověk činnost ukončí, či nikoli, ovlivňují 
signály vysílané ze svalů a z mozku, které se 
mezi sebou prolínají. Můžeme tyto teorie 
propojit?“ zamýšlela se doktorka Kovářová.

Kdo vydrží víc
Tato otázka načrtla plán jejího výzkumu. 
Jako zástupce vytrvalostních sportovců 

zvolila pro testování skupinu, kterou nejvíc 
zná – reprezentanty v triatlonu, pro srov-
nání pak profesionální vojáky a jako třetí 
skupinu nesportovce z řad studentů Fakulty 
humanitních studií UK, kteří už dva a půl 
roku sdílejí s kolegy z FTVS UK budovu na 
pražském Veleslavíně.

Nečekané informace přinesla část studie 
zaměřená na fyziologii. „Mysleli jsme si, 
že nesportovci nedovolí svému tělu dojít 
až k maximálnímu diskomfortu, to se však 
nepotvrdilo. Ukázalo se, že i nesportovci 
jsou schopni a ochotni dojít do stavu, který 
pro ně rozhodně příjemný není. Vojáci 
i nesportovci samozřejmě dosáhli mnohem 
nižšího výkonu oproti triatlonistům, zničeni 
z toho ale byli úplně stejně jako sportovci,“ 
podotkla Lenka Kovářová.

Současný výzkumný projekt se už blíží 
do finiše. Zatím se ukazuje, že hlavním 
důvodem, proč je člověk ochoten z pohledu 
psychologického (resp. motivační struktury 
člověka) se při závodu skutečně „zničit“, je 
jeho důvěra ve vlastní úspěch. Potvrzuje to 

trend posledních let, kdy se v týmech peču-
jících o špičkové vrcholové sportovce vždy 
najde místo i pro kvalitního psychologa, 
který se stará o závodníkovu mysl.

„Výsledky našich výzkumů by měly být 
přeneseny do praxe, měly by pomáhat tre-
nérům zlepšovat výkony závodníků. Dnes, 
když se postaví na start olympijského závo-
du 55 triatlonistů, patnáct z nich může zís-
kat medaili, protože jsou výkonnostně velmi 
podobně připraveni. O tom, kdo na zlato 
skutečně dosáhne, rozhodují jen maličkosti, 
třeba znalost a uplatnění nějaké metodiky, 
kterou ostatní neznají, a tím vůbec nemys-
lím doping,“ upozornila vědkyně.

TEXT Helena Zdráhalová FOTO Thinkstock



SPORT K UNIVERZITĚ 
NEODMYSLITELNĚ PATŘÍ

Má být univerzita „pouze“ vzdělávací 
a vědeckou institucí, nebo na ní mají hrát 
důležitou roli rovněž sportovní aktivity? Nad 
těmito otázkami se zamýšlí prorektor UK pro 
vnější vztahy, profesor světových a obecných 
dějin Martin Kovář, autor knihy Město a hry. 
Příběh londýnských olympiád.

TEXT Petra Köpplová FOTO Vladimír Šigut, Thinkstock

36 F 30 STUDENTI

Pane profesore, proč je sportování na univerzitě důležité?
Já jsem přesvědčen o tom, že sport a vysokoškolská studia patří 

neodmyslitelně k sobě. Do jisté míry je to zřejmě dané tím, že 
se jako historik specializuji na anglické, respektive britské ději-
ny. Tamní univerzity jsou totiž bez sportovních aktivit prakticky 
nepředstavitelné; tradice sportování zde sahá hluboko do minu-
losti. Neplatí to ostatně pouze o Británii. Také v zemích britského 
Společenství národů má sport logicky velikou tradici, o Spojených 
státech amerických nemluvě.

To ale není jediný důvod mého přesvědčení, že sport a univerzita 
patří k sobě. Již staří Řekové dobře věděli, že rozvoj intelektuálních 
kvalit člověka by měl jít ruku v ruce s rozvojem jeho fyzických akti-
vit. A nejen to – sportování, zejména kolektivní sporty, protože pře-
devším ty se na univerzitách rozvíjely a rozvíjejí, odjakživa pomá-
haly budovat nesmírně důležitý team spirit, pocit sounáležitosti 
s ostatními, stejně jako pomáhaly studentům při identifikaci s tou 
kterou univerzitou.

Můžeme se alespoň stručně zastavit u počátků univerzitního 
sportování v Británii?

Samozřejmě. V této souvislosti ale musím říct, že ještě před 
univerzitami sehrály v Anglii, pokud jde o sport, důležitou roli 
tzv. public schools, soukromé internátní školy pro chlapce z lepších 
rodin, jejichž cílem bylo vychovávat budoucí vůdčí představitele 
státu. Úspěch public schools závisel na lidech, jakými byli například 
Thomas Arnold, dlouholetý ředitel školy v Rugby v první polovině 
19. století, jenž prosazoval sport a „sportovní kulturu“ jako součást 
výchovy intelektuálně brilantních i fyzicky zdatných mladých mužů 
s vynikajícími morálně-volními vlastnostmi.

Na sportovní aktivity kladl velký důraz rovněž Thomas Hughes, 
právník a autor v Anglii slavných knih Školní dny Toma Browna 
a Tom Brown v Oxfordu, který pokládal sport, například kriket 
či fotbal, za jeden z nejdůležitějších prostředků k získání ctnos-
tí nezbytných pro viktoriánského gentlemana – vysoké morálky, 
schopnosti vést druhé, ale také přizpůsobit se autoritě a jednat ve 
shodě s ní ku prospěchu společnosti, vlastenectví a fyzické zdat-
nosti. Hlavními sporty, jež měly k dosažení výše zmíněných ideálů 
přispět, se na většině public schools staly již zmíněné kriket, fotbal 
i další sportovní odvětví.
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S rozvojem nejrůznějších sportovních aktivit a s jejich podporou 
na public schools a posléze na univerzitách v Oxfordu a Cambridgi 
přirozeně rostl i počet specializací, respektive sportovních odvětví, 
klubů a asociací. Právě proto v Anglii v šedesátých letech 19. století 
vznikly například Fotbalová asociace, Amatérský atletický klub, 
Cyklistická unie, Národní olympijská společnost či Amatérská atle-
tická asociace, jež byla vůbec nejstarší národní atletickou organizací 
na světě, a mnohé další. Zároveň se začaly pořádat i první oficiální 
soutěže – veslařské závody mezi univerzitami v Oxfordu a Cambrid-
gi, šampionát v golfu, utkání v kriketu a podobně. Rychle se vyvíjely 
i další stále oblíbenější sporty – tenis, kroket, gymnastika či horole-
zectví, to vše v úzké součinnosti s univerzitami.

Fotbal lze tedy považovat za tradiční univerzitní sport?
Je to tak. Ponecháme-li stranou „lidový fotbal“, jenž se v Anglii 

rozvíjel prakticky „odnepaměti“, byli fotbalisté od počátku 19. sto-
letí nejčastěji k vidění právě na hřištích public schools, které spo-
lečně s univerzitami výrazně přispěly ke zrodu moderní kopané. Ve 
čtyřicátých letech 19. století se dokonce studenti Univerzity v Cam-
bridgi pokusili jako vůbec první sjednotit základní pravidla fotba-
lu – tzv. Cambridge Rules, jimiž se řídila první generace skutečných 
fotbalových hráčů a na jejichž základě začaly vznikat fotbalové 
kluby i mimo public schools a univerzity.

Mluvíme stále o chlapeckém nebo mužském sportu. Ženy v Bri-
tánii nesportovaly?

Jak v případě kultu fyzické zdatnosti obecně, tak sportu i sportov-
ních her se v Anglii, respektive ve Velké Británii v 19. století, se jed-
nalo takřka výhradně o mužskou záležitost, včetně univerzit. To při-
rozeně neznamená, že dívky a mladé ženy vůbec nesportovaly. Ženy 
z vyšších a středních společenských vrstev si oblíbily především 
jízdu na koni, včetně účasti na honech, turistickou cyklistiku, golf, 
kroket, tenis a některé další sporty, jež jim umožňovaly tzv. ladyli-
ke manner, tedy odpovídající ženské chování, o čemž koneckonců 
svědčila i jejich účast na druhých a třetích olympijských hrách. 
Když už je o tom řeč, rád bych ještě poznamenal, že se to týkalo 
dívek a žen z vyšších, případně středních vrstev. U žen z řad working 
classes, nucených podílet se na obživě rodiny, jsou sportovní aktivity 
v této době doloženy pouze ve vzácných případech.

V Británii se dějinám sportu, profesionálního i univerzitního, 
věnují historikové poměrně běžně. Jak je to v Čechách?

Na Univerzitě Karlově, pokud vím, vznikají bakalářské, magi-
sterské či doktorské práce se sportovní tematikou, s výjimkou 
jasně zaměřených prací na FTVS, spíše vzácně. Mám s tím svou 
zkušenost z mojí mateřské Filozofické fakulty UK, kde tato témata 
dlouho platila za okrajová. Když jsem se svým učitelem a kolegou 
Robertem Kvačkem v obsáhlém rozhovoru pro časopis Dvacáté 
století pátral po tom, proč tomu tak bylo a do značné míry stále 
ještě je, dospěli jsme k závěru, že bychom oba, ani on, ani já, sport 
coby mimořádný fenomén dvacátého století zřejmě nikdy nedoceni-
li, kdybychom s ním neměli osobní zkušenost a kdybychom neznali 
jeho funkci formování a společenského vlivu. Bez té individuální 
zkušenosti bychom se asi ke sportovní tematice ani my dva nedo-
stali. Jedním z důvodů, proč se historikové ke sportovní tematice 
nedostali, může být tedy ten, že o něm vědí příliš málo a jsou prosti 
oné osobní zkušenosti.

Snažíte se tuto situaci nějak změnit?
Snažím se, co to jde. Právě proto v mém semináři v Ústavu svě-

tových dějin FF UK vzniklo několik bakalářských a diplomových 
prací se sportovní tematikou. Například ty, které napsal Tomáš 
Vojáček o „hokejovém zázraku“ ze zimní olympiády v Lake Placid, 
respektive o olympijské myšlence na přelomu milénia, a o cestě 
k postmoderním olympijským hrám, byly bez nadsázky vynikající. 
Já sám mám ale, pokud jde o prosazování těchto témat, dost ome-
zené možnosti – zájem musí přijít vždy od konkrétního studenta.

Letošní letní semestr se na UK nesl ve znamení sportu. Hokejis-
té vyhráli Evropskou univerzitní hokejovou ligu, fotbalisté první 
ročník UniCupu, běžel se univerzitní maraton, konal se závod 
univerzitních osmiveslic v rámci Primátorek, studenti, kteří 
pravidelně nesportují, si mohli zasportovat u příležitosti rektor-
ského dne. Na první pohled to vypadá, že se časy mění…

Máte pravdu. Letos na jaře jsem měl poprvé pocit, že naše uni-
verzita žila sportem. Moc bych si přál, abychom takto pokračovali 
i nadále a aby bylo sportu kolem nás stále víc. Jednoduše proto, že 
sport a univerzita k sobě neodmyslitelně patří.



SIMONA 
BAUMRTOVÁ
TEXT Robert Záruba FOTO René Volfík
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U téhle dívky něco nehraje. Bezprostřední, 
pohodová, vnímavá a přirozeně hezká delfínka 
v tak jednotvárné dřině, jako je plavání – zvlášť 
na zádech. Jestli tenhle vrcholový sport formuje 
postavu a charakter, tak u slečny Simony 
zároveň neubíjí normálnost. Je obdivuhodné, 
že se mezi všemi těmi hydroboty dostala tak 
vysoko. Příklad pro ostatní: sportovnímu 
úspěchu je třeba hodně obětovat, ale nemusí to 
nutně znamenat přetrhání vazeb na obyčejný 
život.
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VÍTĚZSLAV 
VESELÝ
V Olympijském studiu v Londýně 
jsme se setkali poté, co prohrál závod 
o medaili – přitom hodem z kvalifikace 
by skoro o čtyři metry vyhrál, stal by 
se hvězdou roku a hrdinou výpravy. 
Odpovídat v takové situaci na otázky 
nutně směřující k rozdílu mezi 
kvalifikací a finále není snadné. Bylo to 
poslední den her, všichni prožívali zlaté 
triumfy Davida Svobody a Jaroslava 
Kulhavého – a do toho přišel trochu 
smutný, ale vyrovnaný mládenec, 
kterému vítězství zůstalo ve jménu 
jako výzva na příště. A mě v tu chvíli 
napadlo, že tenhle kluk příště všem 
ukáže.

TEXT Robert Záruba FOTO Profimedia
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ELIŠKA KLUČINOVÁ
TEXT Robert Záruba FOTO René Volfík
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Je něco vznešeného na atletickém víceboji. 
Takový římský císař mezi králi. Když jsem se 
v mládí atletikou zaobíral, bavila mě právě 
ta všestrannost tréninku. Eliška dokáže být 
výborná v tolika disciplínách a to umím docenit, 
tuším totiž dobře, kolik úsilí a také přemýšlení 
to stojí. Jako skoro všechno u nás, její sportovní 
velikost dozrává pomaleji – ona nám ještě ukáže, 
jaká je závodnice. Věřím, že v 27 letech má ty 
nejlepší závody teprve před sebou.



ZVLÁDLI 
JSME TO
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„Dělat dvě věci naplno nejde. Člověk si musí určit prioritu. Zvolit 
si, v čem chce vyniknout, a dát do toho všechno,“ říká rozhodně na 
mou úvodní otázku ohledně skloubení studia a vrcholového sportu 
Miroslava Knapková a vzápětí vysvětluje: „Rozhodla jsem se věno-
vat veslování na nejvyšší úrovni, protože jsem si uvědomila, že mám 
talent. Ale nebylo to hned. Nebylo to tak, že bych se rozhodla bě-
hem půl hodiny nebo jednoho dne. Trvalo to dva tři roky. Navíc ve 
sportu nemáte nikdy záruku, že můžete mít výsledky, že se úspěch 
dostaví, získáte titul. Studium je něco jiného. Když se pravidelně 
připravujete, je velká pravděpodobnost, že to tak dopadne.“ Podle 
Mirky se každý narodí s nějakým talentem: „Většinou si jej ale ne-
uvědomujeme a nerozvíjíme, a proto máme tendenci si myslet, že 
tamto nebo ono bude lepší, důležitější…“

Spojení školy a vrcholového sportu bylo náročné o to více, že na 
Fakultě tělesné výchovy a sportu UK je studium hodně založeno 
na praktických předmětech, ať již jde o basketbal, volejbal, anebo 
plavání a gymnastiku. „Musela jsem absolvovat různé kurzy jako 
lyžování nebo sport v přírodě, a to vše nějak zkombinovat s pro-
gramem vrcholového sportovce, který musí trénovat dvakrát denně 
a jezdit na soustředění a závody.“ A co bylo nejhorší? „Asi gymnas-
tika. Mám ji ráda, ale úplně mi nejde. Nejhorší byl skok přes bednu 
nebo koně. Po dvoufázovém tréninku jsem neměla nikdy tu správ-
nou náběhovou rychlost,“ říká Mirka s úsměvem a pokračuje: „Ale 
vážně. Opravdu to nebylo jednoduché. Občas bylo zkombinovat 
profesní život, rodinu a studium nadlidský výkon. Jen jeden příklad 
za všechny: měla jsem mít promoční projev. Promoci jsem měla 
v pondělí a v neděli jsem ještě byla na světovém závodě v Lucernu.“ 
Na ten den má Mirka stále živé vzpomínky. „Dokonce si pamatuji TEXT Anna Plasová FOTO René Volfík

Kombinace 
fyzické 
a psychické 
únavy člověka 
natolik změní, 
že reaguje úplně 
jinak a občas 
je sám sebou 
překvapený.

Miroslava Knapková (* 19. září 1980, Brno) 
je česká veslařka-skifařka, olympijská 
vítězka ve skifu z LOH 2012 v Londýně, 
mistryně světa pro rok 2011, vítězka 
Světového poháru 2002 a 2009, mistryně 
Evropy z let 2008, 2011, 2013 a 2014, 
akademická mistryně světa 2002 a také 
několikanásobná mistryně České republiky.
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první větu projevu: Zvládli jsme to, právě jsme obdrželi 
z rukou promotora diplom, který dokazuje, že jsme 
úspěšně zakončili studium na vysoké škole. Ten den 
bylo strašné vedro a mně se lepily boty na podpatcích 
do asfaltu.“

Podle Mirky právě při přípravě a závodění člověk 
nejlépe pozná sám sebe. „Kombinace fyzické a psy-
chické únavy člověka natolik změní, že reaguje úplně 
jinak a občas je sám sebou překvapený,“ tvrdí Mirka, jež 
přiznává, že v takových chvílích bývá na okolí protivná. 
„Člověk si musí najít svůj systém relaxačních technik, 
aby se do tohoto stavu nedostával. Musí si uvědomit, že 
to vše pramení z vyčerpání, a musí si dávat pozor, aby 
jeho nálady neodnášeli ti nejbližší,“ říká sebekriticky 
a na otázku, zda na vodě láteří, odpovídá: „Na vodě 
nenadávám, to dělám jen v autě. A i kdyby… trenér má 
za sebou na člunu motor a neslyší mě. Dokáže mě ale 
rozčílit bezohlednost některých lidí. To, že si někteří 

koupí motorový člun, z nich ještě nedělá krále Vltavy. 
Já vlny zvládnu, musím sice přibrzdit, ale projedu. Vůči 
dětem na lodích je to ale nefér. Loď je vratká, má jen 
35 centimetrů na šířku, a pokud projede člun, který 
udělá velkou vlnu, má posádka problémy udržet se nad 
hladinou.“

U nás má veslování dlouhou tradici, ale podle Mirky 
je škoda, že se mu nevěnuje prostor ve škole. „Univer-
zitní veslování u nás moc není. V Americe a Anglii mají 
studenti možnost vyzkoušet si nové sporty během studií 
v rámci klubů. Univerzitní veslaři v Americe mají své 
vlastní závody. Klidně bych se stala patronkou univer-
zitního klubu. Soutěžit by se dalo podle úrovně,“ říká 
Knapková a pokračuje: „Bylo by hezké, kdyby se absol-
venti scházeli a měli třeba turnaje. Bylo by fajn potkávat 
se znovu u sportovních soutěží. Věřím, že spousta lidí 
dělá kariéru, mají rodinu a jsou vytížení, ale pravidelně 
by se mohli setkávat třeba na závodech.“
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UniCup 2015 Univerzitní maraton – Běh o pohár rektora UK

Evropská univerzitní 
hokejová liga

Univerzitní osmy

Univerzita 
Karlova  
na stupínkách 
vítězů

KRONIKA
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REKTORSKÝ  
SPORTOVNÍ DEN 2015
13. 5.

Stovky studentů odložily ve čtvrtek 13. květ-
na skripta a místo do poslucháren zamířily 
na sportoviště Univerzity Karlovy. Konal 
se totiž oblíbený Rektorský sportovní den, 
během nějž si všichni studenti i zaměstnan-
ci UK mohli vyzkoušet tři desítky různých 
sportovních disciplín.

Ve svém areálu během Rektorského 
sportovního dne každoročně vítá nejenom 
studenty Univerzity Karlovy, ale i její absol-
venty, žáky školy Jaroslava Ježka pro zrakově 
postižené a klienty Centra Paraple podolská 
loděnice. Centrum sportovních aktivit zdra-
votně postižených studentů UK disponuje 
sportovním vybavením, které je speciálně 
upraveno pro handicapované.



Leiden v Praze. 
Hledání dalších 
společných cest
Ještě více prohloubit spolupráci obou 
univerzit a nastínit směry, jimiž by se 
obě instituce mohly společně dále 
vyvíjet. S tímto záměrem se v Karolinu 
setkali nejvyšší představitelé 
Univerzity Karlovy a nizozemské 
Leidenské univerzity. Během jednání 
se vedle dalšího dohodli i na větší 
participaci na programu Erasmus+.

7. 4.
Oslavy 667. výročí 
založení Univerzity 
Karlovy 
Rektor Tomáš Zima v den oslav založení 
univerzity předal na slavnostním shromáždění 
ve Velké aule Karolina Ceny Bedřicha 
Hrozného a Miloslava Petruska. Ceny 
Bedřicha Hrozného za významný a originální 
tvůrčí počin byly za rok 2014 uděleny dvě. 
Jednu obdrželi prof. Aleksi Šedo z 1. lékařské 
fakulty společně s prof. Rolfem Mentleinem 
z Univerzity v Kielu a kol. za odbornou 
publikaci Glioma Cell Biology, druhou 
převzala doc. Mireia Ryšková z Katolické 
teologické fakulty UK za publikaci Pavel 
z Tarsu a jeho svět. Cenu Miloslava Petruska 
za prezentaci Univerzity Karlovy získala 
Mgr. Alexandra Hroncová z Přírodovědecké 
fakulty UK za dlouhodobý přínos a prezentaci 
Přírodovědecké fakulty prostřednictvím 
portálu Přírodovědci.cz.

Obnovena 
stálá expozice 
Univerzity Karlovy
Oslavy výročí založení Univerzity 
Karlovy byly v letošním roce 
ojedinělé tím, že došlo k zpřístupnění 
obnovené stálé expozice Univerzity 
Karlovy, na níž je k vidění mnoho 
historických artefaktů mapujících 
bohatou historii této vzdělávací 
instituce, například odlitky bust 
Karla IV., Václava IV. či Arnošta 
z Pardubic, fragmenty z tzv. Rotlevova 
domu (dnešního Karolina) či model 
Betlémské kaple. Na výstavě lze též 
spatřit listiny vztahující se k založení 
univerzity či kopie univerzitní pečeti 
a žezla. Expozice je rozdělena do 
několika částí reflektujících vývoj 
univerzity – Univerzita utrakvistická, 
Univerzita Karlo-Ferdinandova a UK 
současná. Návštěvníci mohou kromě 
historických materiálů zhlédnout též 
audiovizuální záznamy přibližující roli 
univerzity v moderních dějinách.
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7. 4.

26. 3.

Reportáže nejen 
z oslav výročí sledujte 
na YouTube kanálu 
Univerzity Karlovy



UK představila veřejnosti 
nabídku zájmových i profesních 
vzdělávacích programů
Když se spojí Den celoživotního vzdělávání s Festivalem 
absolventů, vznikne akce, na níž můžou společně vyrazit 
hned tři generace. Děti se zabaví v herním koutku, rodiče si 
vyslechnou fakta o využívání nových technologií ve výuce nebo 
si vyzkouší základy první pomoci a prarodiče si třeba odnesou 
letáky k nabídce Univerzity třetího věku. Program, který proběhl 
v Karolinu, byl ale ještě mnohem širší a zúčastnilo se ho kolem 
tisícovky návštěvníků.
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Moshe Arens na Univerzitě Karlově
Bývalý ministr zahraničních věcí Státu Izrael Moshe Arens vystoupil na akademické půdě 
Univerzity Karlovy. Stalo se tak u příležitosti oslav 25. výročí obnovení diplomatických 
vztahů mezi Československem a Státem Izrael. Hlavním bodem projevu Moshe Arense ve 
Vlasteneckém sále Karolina byla problematika politiky a bezpečnosti na Blízkém východě.

27. 4.

25 let úspěšné spolupráce 
s německou Univerzitou 
Heidelberg
Univerzita Karlova si připomněla čtvrt 
století kooperace s německou Univerzitou 
Heidelberg. Zástupci obou univerzit během 
tří dnů představili výsledky dosavadní bohaté 
spolupráce. Ta porevoluční vznikla již v roce 
1990 a v současné době probíhá v rovině výměny 
studentů a vyučujících, pořádání konferencí 
a diskuzí a letních škol, vedení dizertačních prací 
a spolupráce v oblasti vědy a výzkumu. V rámci 
oslav byla podepsána aktualizovaná dohoda 
o spolupráci. Kontakty pražské a heidelberské 
univerzity sahají až do středověku a obě univerzity 
významným způsobem spolupracovaly až do 
poloviny 20. století.

28. 4.

11. 4.

UK otevřelo výstavu o mistru Janu Husovi 
V Křížové chodbě Karolina, jíž se za svého života procházel i sám Jan Hus, se návštěvníci do 28. srpna 
budou moci vrátit v čase do období na přelomu 14. a 15. století prostřednictvím expozice, kterou připravili 
odborníci Univerzity Karlovy. 6. července uplyne přesně 600 let ode dne, kdy M. Jan za svou pravdu zahynul 
na hranici, kterou mu vystavěl kostnický koncil. Právě při té příležitosti se Univerzita Karlova rozhodla 
vzdát hold této významné osobnosti, která od roku 1398 na pražské univerzitě přednášela, a v letech 1409 
až 1410 dokonce univerzitu vedla. Vedle uměleckých prací, jako jsou modely Husových soch od Karla 
Lidického a Vincence Makovského nebo kartony s návrhy vitráží pro arkýř Karolina od Jana Baucha, si 
návštěvníci mohou prohlédnout například i faksimile Jenského kodexu a Richentalovy kroniky.

27. 4.



Český les v Miláně je z naší 
botanické zahrady
Laboratoř ticha, Laboratorium silencii. To je projekt audiovizuální 
instalace pro český pavilon na světové výstavě EXPO 2015. 
Na přípravě expozice, která je přístupná v italském Miláně mezi 
1. květnem a 31. říjnem, se kromě jiných podíleli i pracovníci 
Přírodovědecké fakulty UK.
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Studentský Majáles
Před padesáti lety Allen Ginsberg, letos Emma Wonka 
z Pedagogické fakulty UK. Kromě umění studenti na Majálesu 
představovali i svoje aktivity. Studentské spolky i různé neziskové 
iniciativy měly tentokrát stánky nejen na nádvoří Karolina, ale i na 
Ovocném trhu.

1. 5.

1. 5.

12. 5.
Den UK v Paříži
Rektor Tomáš Zima společně se členy vedení UK představil 
Univerzitu Karlovu široké veřejnosti v Paříži. Cílem akce bylo 
zvýšit povědomí o univerzitě mezi zahraničními partnery 
z francouzského akademického prostředí a vědecko-výzkumných 
pracovišť. Kromě prezentace univerzity byl představen také 
společný projekt UK a CNRS (The National Center for Scientific 
Research), projekt CEFRES a spolek absolventů UK Alumni. 
Součástí akce bylo rovněž setkání s absolventy UK. Další 
podobné setkání proběhne v listopadu letošního roku v Bruselu.TH
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Archiv UK se na jeden den otevřel 
veřejnosti
Že archiv není jen skladem starého papíru, se mohli přesvědčit 
zájemci, kteří do sídla Univerzity Karlovy na Ovocném trhu 
zavítali u příležitosti Mezinárodního dne archivů. K vidění tu byly 
například vlastnoruční zápisy do studia Franze Kafky a Karla 
Čapka, index či aktovka Jana Palacha nebo faksimile zakládací 
listiny Univerzity Karlovy z roku 1348.14. 5.

Rektor se 
poklonil 
Karlu IV.
Rektor Univerzity Karlovy profesor 
Tomáš Zima a kardinál Dominik 
Duka uctili položením věnce u hrobu 
Karla IV. v katedrále sv. Víta na 
Pražském hradě výročí narození 
a památku nejvýznamnějšího 
evropského vládce pozdního 
středověku.

9. 6.

Garden party 
spolku alumni
Ve Valdštejnské zahradě Senátu 
se uskutečnila Zahradní slavnost 
Univerzity Karlovy. Záštitu nad 
slavností převzal senátor a emeritní 
rektor UK profesor Václav Hampl. 
Tradiční součástí programu zahradní 
slavnosti byla i krátká přednáška 
emeritního děkana Husitské 
teologické fakulty Jana Láška 
věnovaná odkazu mistra Jana Husa, 
který byl před 600 lety odsouzen za 
kacířství a upálen.

2. 6.

5. 6.
Rektor přijal generálního 
tajemníka Rady Evropy
Generální tajemník Thorbjørn Jagland přijel do 
České republiky na čtyřdenní pracovní návštěvu, 
během které si našel čas na krátkou návštěvu naší 
univerzity. Ve Vlasteneckém sále Karolina pronesl 
přednášku Demokratická bezpečnost – sdílená 
odpovědnost Evropy.

Kavárna U Rotlevů 
přivítala první návštěvníky
Novou kavárnu v centru Prahy otevřela Univerzita Karlova. 
Kavárnu U Rotlevů návštěvníci najdou v Kamzíkově ulici č. 4 
v těsné blízkosti Karolina. Studenti, zaměstnanci Univerzity 
Karlovy i široká veřejnost mohou ochutnat několik druhů kávy 
a čaje, nealkoholické a alkoholické nápoje. Pro návštěvníky je 
připravena bezplatná ochutnávka knih z produkce Nakladatelství 
Karolinum. Kavárna nabízí posezení i na venkovní terase. 
Otevřeno je každý den od 10 do 22 hodin.

15. 6.



Jako promovaný mistr musel Hus nejprve dva roky 
přednášet, aby získal postavení „magister regens“ (mistr 
na úrovni řádného profesora), poté mohl být volen do 
zkušebních i jiných komisí artistické fakulty. Vedle uni-
verzitních výkladů, tzv. čtení, Hus přednesl řadu pro-
močních proslovů, ale i kázání pro univerzitní studenty:

„Učící stal se vědoucím!“ Tato slova napsal filosof Aris-
toteles v druhé knize Metafysiky.

Ctihodní mistři, otcové a páni! Chceme-li pečlivou 
úvahou zvážiti přednosti i vady různých stavů, zřejmě 
vidíme, že lidé kráčejí dvojí cestou: někteří cestou neře-
stné zkaženosti a hrubé nevědomosti, jiní cestou počest-
ných mravů a bohatého vědění. Kdo tedy zamýšlí vyná-
šeti chválu dobrých, tomu jest i současně kárati mrzkost 
neřestných, jak svědčí Aristoteles ve 3. knize Ethiky: 
„Protiklady více vyniknou, jsou-li položeny vedle sebe“. 
… A protože „býti ctnostný“ a „býti neřestný“ jsou pro-
tiklady, smím pokárati při chvále ctnostného i mrzkost 
neřestného, aby tím jasněji vynikla ctnost našeho deter-
minanta…

…užiji ve srovnání dobrých a neřestných trojího 
stupně v souhlase s Alexandrovým výrokem: „Toho, 

kdo srovnává, zříš stoupati po trojím stupni.“ Pokud jde 
o neřesti, nalézám s bolestí tento trojí stupeň: nejprve 
je to lenost spolu s rozmařilostí, druhým stupněm je 
zpupnost se zpozdilostí, třetím nepozornost se zhova-
dilostí. Po těchto třech stupních kráčí, žel, mnoho lidí, 
ponejvíce pak našich studentů, kteří mají zvláště vynika-
ti dobrým chováním, ale pohrdajíce chováním řádným 
obracejí se, bohužel, k nepořádnému…“

(Z HUSOVY PROMOČNÍ ŘEČI PŘI DETERMINACI MATĚJE Z KNÍNA 
9. BŘEZNA 1399.)

DISCENS FACTUS EST SCIENS
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„
Matěj z Knína byl prvním žákem 
Husa, u něhož víme bezpečně, 
že Hus u jeho bakalářské 
promoce asistoval.

TEXT Daniela Břízová FOTO René Volfík

POC TA 
JANU HUSOVI,
BÝ VALÉMU 
REK TOROVI UK

PRAVDU
NEUPÁLÍŠ

Dlouhodobý záměr UK se řadí mezi základní strate-
gické dokumenty určující chod a směřování budoucího 
rozvoje Univerzity Karlovy. Příprava jeho znění pro 
roky 2016–2020 v orgánech univerzity započala na 
podzim roku 2014 a do intenzivní fáze se dostala na jaře 
2015, kdy jeho znění bylo předloženo Akademickému 
senátu UK k široké diskuzi. Po jeho zevrubném pro-
jednání na předsednictvu AS UK a senátních komisích 
si DZ prošel „křtem ohněm“ na několikahodinové 
celouniverzitní debatě nad jeho zněním, jež se konala 
26. května 2015 v Collegiu Maximu, největší aule uni-
verzity na právnické fakultě, jíž se účastnili akademičtí 
občané všech fakult.

Předkládané znění DZ UK pokrývá všechny klíčové 
oblasti fungování univerzity: vzdělávací činnost, vědec-
kou a tvůrčí činnost i její třetí roli ve společnosti. Pokud 
bychom měli jmenovat některé konkrétní cíle, můžeme 
zmínit důraz na kvalitu, jenž se jako červená niť táhne 
celým DZ, využití moderních metod a technologií ve 
vzdělávacím procesu či prohloubení její otevřenosti 
domácím i zahraničním partnerům. Jednotlivé cíle jsou 
rozpracovány do podoby konkrétnějších dílčích cílů 
a cesta k jejich plnění je naznačena v sekci nástrojů. 
Samozřejmě nechybí ani indikátory, s jejichž pomocí 
bude možno měřit, do jaké míry jsou plánované cíle 
průběžně naplňovány.

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR BÝT 
KVALITNÍ UNIVERZITOU

AS UK schválil finální znění DZ UK na svém zase-
dání dne 26. června 2015. Na základě tohoto celouni-
verzitního dokumentu budou následně zpracovávány 
dlouhodobé záměry jednotlivých fakult. Doufejme, že 
se nám podaří nastavit správný kurz pro budoucí smě-
řování naší univerzity.

 MUDr. Josef Fontana

ČLEN KOLEGIA REKTORA
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MUDr. Josef Fontana



Knižní podoba badatelské práce docenta Daňka obsahuje řadu po-
dobných zjištění, které sahají až do konce 15. století. Práce přináší 
tematické kapitoly, které z různých pohledů zpracovávají vývoj, 
distribuci i způsoby užití tisků vokální polyfonie, hudební teorie, 
instrumentální hudby a rané monodie v Čechách. Dokládá také 
význam hudebního tisku pro vývoj renesanční a předbělohorské 
kultury a v mnoha ohledech pozměňuje dosavadní zaměření české 
muzikologie na rukopis jako nejdůležitější pramen k poznání minu-
losti české hudební kultury.

První z kapitol se kupříkladu věnuje vývoji tisku vokální poly-
fonie v Čechách mezi lety 1500–1630, další zpracovává činnost 
nototiskařské dílny nejvýznamnějšího předbělohorského tiskaře 
v Čechách Jiřího Nigrina. Mezi nalezenými a zpracovanými tisky je 
i řada světových unikátů, které dokládají tvorbu významných skla-
datelů 16. století, jako byli kupříkladu Orlando di Lasso, Francis 
Sale či skladatelé tzv. rudolfínského okruhu, které analyzují násle-
dující kapitoly.

V úvahách o bohemikálních tištěných hudebninách nemůže 
chybět analýza významné, i když téměř ztracené knihovny Viléma 
a Petra Voka z Rožmberka. Závěr patří úvahám a zjištěním o osu-
dech vyvezených či ukradených tiscích, které se nacházejí v sou-
časné době v zahraničí. Důležitou součástí publikace je komento-
vaný soupis více než šesti set exemplářů tisků, které autor nalezl 
v českých knižních fondech. Kniha je doplněna několika rejstříky 
a bohatou obrazovou dokumentací.

TEXT red. FOTO archiv Petra Daňka

Publikace 
představí 
nejen objev 
Michnova 
houslového 
partu
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Historické tisky vokální polyfonie, rané 
monodie, hudební teorie a instrumentální 
hudby v českých zemích do roku 1630 
(se soupisem tisků z let 1488–1628 uložených 
v Čechách)

Petr Daněk
vázaná, 223 str., ISBN 9788087773130 
Koniasch Latin Press, doporučená cena: 315 Kč

Akademický atlas českých dějin

Eva Semotanová
vázaná, 590 str., ISBN 9788020021823
Nakladatelství Academia, 
doporučená cena: 2990 Kč
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Historický geograf je pro řadu lidí člověk, 
který „vysedává“ nad starými mapami 
a zabývá se pouze historií. K rekonstrukci 
minulých krajin se však využívá daleko širší 
spektrum pramenů: písemných, ikonogra-
fických ad. Interpretaci textů, statistických 
dat, obrazů či starých leteckých snímků 
mnohdy doprovází i náročný terénní vý-
zkum, opravuje mylné představy doc. Pavel 
Chromý, spoluautor oceněné publikace.

„Akademický atlas českých dějin nelze 
s ničím podobným od poloviny šedesátých 
let srovnávat, a to co do zhodnocení posunu 
nejen v oblasti poznání, ale také co se týká 
rozšíření tematického spektra výzkumu 
na poli historické geografie, historiografie 
a geografie, jež přišlo se změnou režimu po 
roce 1989“, říká doc. Chromý a pokraču-
je: „Publikace překonává své předchůdce 
nejen obsahem, ale i formou zpracování, 
resp. využitím moderních geoinformač-
ních technologií. Ty umožňují hodnocení 
socioprostorových změn jak v různých geo-
grafických měřítkách, tak v různých časo-
vých řezech. Díky kartografické vizualizaci 
proměn krajiny víme o problémech soužití 
člověka s přírodou – minimálně v posled-
ních 200 letech – mnohem více než naši 
předchůdci.“

Oborové hranice překročeny
Při tvorbě atlasu autoři těžili ze spolupráce 
ústavů Akademie věd ČR a univerzitních 
pracovišť, a dílo tak logicky překračuje 
oborové hranice. Mezi autory jsou vedle 
historických geografů, historiků a geografů 
zastoupeni archeologové, etnologové a od-
borníci z mnoha dalších disciplín. „Proto je 
dílo tak rozsáhlé a v řadě případů upozor-
ňuje na problémy, kterým by věda měla vě-
novat pozornost v následných výzkumech,“ 
dodává doc. Chromý. Na proměny krajiny 
a prostoru je totiž podle jeho slov nutné se 
dívat nejen v širších středoevropských sou-

vislostech či z pohledu evropských dějin, ale 
také z pohledu proměn místního prostředí.

„Pokud dnes cestujeme do turisticky 
atraktivních lokalit nebo do míst, která jsou 
nyní předmětem národní ochrany, tak si 
neuvědomujeme, že před 70 lety byla tato 
krajina naprosto odlišná. Málokdo si uvědo-
mí, že je to důsledek procesů, které se zde 
odehrály po druhé světové válce,“ vysvětluje 
doc. Chromý a v souvislosti s letošním 
70. výročím konce druhé světové války 
upozorňuje, že i v atlasových mapách lze 
onu „revoluci v prostoru“ vyčíst. Souvisela 
s vysídlením českých Němců a následným 
nedostatečným dosídlením – v pohraničí 
zanikla více než tisícovka sídel. „Ostatně 
mapy v atlasu ukazují, že postupný ústup 
člověka z krajiny lze pozorovat i v oblastech 
svobodného světa, které hraničily s železnou 
oponou,“ doplňuje doc. Chromý.

TEXT red.

Akademický atlas českých 
dějin byl vydán v roce 2014 
nakladatelstvím Academia. 
Hlavními autory publikace jsou 
prof. Eva Semotanová a doc. Jiří 
Cajthaml. V rozsáhlém kolektivu 
spoluautorů je devíti vědci 
zastoupena i geografická sekce 
Přírodovědecké fakulty UK. Pět 
oddílů atlasu představuje 
jednotlivá historická období: 
pravěk, středověk, raný 
novověk, novověk a moderní 
dějiny. Mapy, texty i bohatá 
obrazová dokumentace 
zachycují nejen události 
ovlivňující chod dějin, ale 
pokrývají i všední, každodenní 
podobu toho kterého období. 
Autoři také častokrát vyvracejí 
ve společnosti zažité historické 
mýty či předsudky.

Letos na jaře obdržel Akademický atlas 
českých dějin cenu Magnesia Litera 
v kategorii nakladatelský počin. Porota ocenila 
nesmírně náročnou práci s přípravou tohoto 
kartografického díla: mapy doplňuje zasvěcený 
výklad souvisejících událostí a procesů, 
politických, hospodářských nebo kulturních.

Historický geograf jen nesedí 
nad starými mapami

V pražském nakladatelství Koniasch Latin 
Press, které intenzivně spolupracuje s Ústavem 
hudební vědy FF UK, vychází kniha muzikologa 
a docenta tohoto pracoviště Petra Daňka, 
věnovaná vývoji hudebního tisku českého 
renesance a raného baroka. Krátce před vydáním 
knihy autor zaujal česká media zjištěním, že 
nalezl neznámý houslový part významné písňové 
sbírky českého baroka A. Michny Loutna česká.
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Alois Souček, pedel Univerzity 
Karlovy, se účastní promocí 
už čtyři desetiletí
Pokud jste v uplynulých čtyřech desetiletích promovali 
na Univerzitě Karlově, s největší pravděpodobností si 
pamatujete na rektorské žezlo, které měl v ruce právě 
pedel Alois Souček. U příležitosti významného životní-
ho jubilea rektor UK Tomáš Zima předal Aloisi Souč-
kovi stříbrnou pamětní medaili UK.

Alois Souček pracuje s krátkými přestávkami na UK 
úctyhodných 38 let. Náplň práce pedela v Karolinu 
nemá jen svou vznešenou část v taláru se žezlem v ruce, 
ale zahrnuje i méně atraktivní činnosti. Řada absolven-
tů se tak může s panem Součkem setkat před začátkem 
promoce také v šatně, kde ho s rozjasněnou tváří a údi-
vem poznávají rodiče a prarodiče dnešních absolventů.

V současné době Alois Souček doprovází při univer-
zitních ceremoniálech již svého šestého rektora, podle 
odhadu se účastnil promoce už kolem dvou set tisíc 
studentů! Jako výraz úcty a uznání za mimořádnou 
a dlouholetou obětavou práci pro Univerzitu Karlovu 
a její reprezentaci mu rektor UK Tomáš Zima předal 
18. června u příležitosti významného životního jubilea 
stříbrnou pamětní medaili UK.

„Moje práce mě strašně těší. Je to krásné, když se se 
studenty setkám v aule a mohu jim nabídnout žezlo, na 
které přísahají. To je pak člověk jako znovu narozený,“ 
komentoval své ocenění Alois Souček.

Na Facebooku Univerzity Karlovy vyvolalo připome-
nutí osobnosti Aloise Součka obrovský ohlas a mnozí 
absolventi začali nostalgicky vzpomínat, že právě jejich 
ceremoniálu se účastnil. „Už když mě jako malou vzala 
máma prvně do Karolina podívat na promoci, byl tam. 
Byla jsem tehdy přesvědčená, že UK šéfuje – měl nej-
honosnější oblečení a tvářil se nejdůstojněji,“ píše Mia 
Vorbase a další diskutující se shodují: „Bez něj by snad 
UK ani nebyla UK.“

TEXT Lucie Kettnerová FOTO Vladimír Šigut

Členové:
prof. Aaron J. Ciechanover, 
izraelský biochemik, který získal 
Nobelovu cenu za chemii za 
objevení způsobu, jaký používají 
buňky při degradaci proteinů 
pomocí ubikvitinu
prof. Marie-Elizabeth 
Ducreuxová, francouzská 
bohemistka zabývající se 
především dějinami střední 
Evropy v 17.–18. století
prof. Maria J. Estebanová, 
francouzská matematička 
se věnuje nelineárním 
diferenciálním rovnicím, které 
lze aplikovat ve fyzice a kvantové 
chemii
prof. Rolf-Dieter Heuer, 
generální ředitel organizace 
CERN v Ženevě
prof. Joseph Jankovic, světový 
neurolog narozený v Litvínově 
působí na Baylor College of 
Medicine v Texasu
prof. Hans-Georg Kräusslich, 
světový odborník na biologii 
retrovirů, zejména HIV, je 
hostujícím profesorem 1. LF UK
prof. Peter Kuhn, fyzik 
zabývající se studiem vzniku 
a růstu nádorů
prof. Brigid Laffanová, 
politoložka a členka Královské 
irské akademie věd se soustředí 
zejména na evropskou integraci
prof. Gary W. Marks, nositel 
Humboldtovy ceny za rok 2011 
se věnuje srovnávací politologii, 
hlavně se zřetelem k Evropské 
unii

prof. David Morley, sociolog, 
mezi jeho výzkumné zájmy patří 
mediální publikum, kulturní vkus, 
kulturní imperialismus
prof. Jozef Mathias Ritzen, 
nizozemský ekonom a politik, 
do roku 2011 působil jako rektor 
Maastricht University
prof. Karl Schwarz, rakouský 
profesor působící na 
evangelické teologické fakultě 
ve Vídni se zabývá církevním 
právem
JUDr. Peter Tomka, PhD., 
významný slovenský diplomat 
působil i jako soudce 
Mezinárodního soudního dvora 
v Haagu
prof. Dalibor Veselý, teoretik 
architektury a designu zemřel 
31. března 2015. Byl učitelem 
významných světových 
architektů a historiků 
architektury, jakými jsou Daniel 
Libeskind, Eric Parry nebo David 
Leatherbarrow

Prof. Aaron J. Ciechanover

MEZINÁRODNÍ RADA UK
Opatřením rektora UK byla zřízena Mezinárodní rada (Internati-
onal Advisory Board) jako jeho poradní orgán, a to především pro 
určování hlavních směrů vědecké a vzdělávací práce univerzity, je-
jích výzkumných center a systému vnitřního financování.

Úkolem rady je zvýšit mezinárodní prestiž Univerzity Karlovy a na-
pomoci k vyšší kvalitě vědecké a vzdělávací práce tak, aby ještě lépe 
obstála v mezinárodním srovnání a potvrdila svou úlohu meziná-
rodně viditelné „research university“. Proto do rady byly jmenovány 
význačné vědecké a pedagogické osobnosti působící ve špičkových 
zahraničních institucích. Předpokládáme, že se rada bude scházet 
pravidelně jednou ročně v Praze při významných výročích UK. 
V průběhu roku pak budou probíhat průběžné konzultace prostřed-
nictvím telekonferencí nebo internetu.

Akademický senát HTF UK 
podpořil Kamilu Veverkovou
Husitská teologická fakulta UK má od 1. července novou děkanku. Akademický senát fa-
kulty do této funkce zvolil bývalou proděkanku pro vědu a výzkum ThDr. Kamilu Veverko-
vou, Th.D. O post se vedle Kamily Veverkové ucházel také její kolega a současný proděkan 
pro studijní záležitosti doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. Akademický senát fakulty se však roz-
hodl dát přednost ženě. „Volby se zúčastnilo všech deset senátorů. Pro Kamilu Veverkovou 
hlasovalo sedm z nich,“ informoval o průběhu voleb předseda senátu doc. PhDr. Zdeněk 
Vojtíšek, Th.D. Současný děkan prof. ThDr. Jan B. Lášek, dr. h. c., povede fakultu až do 
letních prázdnin, poté funkci předá své nástupkyni.

Kamila Veverková je církevní historička a působí jako duchovní Církve československé 
husitské. Od roku 2003 pracovala jako vědecký pracovník katedry církevních dějin 
HTF UK a vykonávala také funkci proděkanky pro vědu a výzkum. Ve své odborné práci 
se zaměřuje na problematiku českého osvícenství, reformního hnutí katolického duchoven-
stva v 19. století a církevních dějin. Mezi její profesní zájmy patří i teologické aspekty v díle 
J. A. Komenského.

Marie Pětová 
povede FHS UK
Novou děkankou Fakulty 
humanitních studií UK se 
stala dosavadní proděkanka 
Mgr. Ing. arch. Marie Pětová, 
Ph.D. Do funkce ji 27. května 
na slavnostní inauguraci v bu-
dově fakulty uvedl rektor UK 
profesor Tomáš Zima. V čele 
úřadu Pětová nahradí dosa-
vadního děkana doc. PhDr. 
Ladislava Benyovszkého, CSc. 
Pro Marii Pětovou hlasovalo 
ve volbách dvanáct ze třinácti 
přítomných senátorů, jeden se 
zdržel hlasování. Kandidátka na 
děkanku tak byla zvolena v prv-
ním kole volby nadpoloviční 
většinou všech členů Akademic-
kého senátu FHS UK.

Doktorka Marie Pětová na 
Fakultě humanitních studií 
UK přednáší o fenomenologii 
a práci Martina Heideggera. 
Věnuje se také souvislosti filo-
zofických tematizací prostoru 
s architekturou. Od roku 2009 
zastávala funkci proděkanky pro 
rozvoj a vzhledem ke své odbor-
nosti měla na fakultě na sta-
rosti přípravu přestavby bývalé 
menzy 17. listopadu na budoucí 
sídlo FHS UK.



Univerzita Karlova udělila zlatou pamětní medaili

prof. Raphaelu Mechoulamovi, Ph.D.,
za principiální objevy v oblasti chemie a účinků fytokanabinoidů 
a objev endokanabinoidů, jež umožnily použití konopí a látek z něj 
v moderní humánní medicíně
4. 3. 2015

vznešené Univerzitě ve Vídni
na paměť jejího vzniku a k ocenění dlouhodobé a plodné spoluprá-
ce a jako výraz úcty k nejprestižnější vzdělávací a vědecké instituci 
v Rakousku
12. 3. 2015

prof. ThDr. Zdeňku Kučerovi
za jeho celoživotní dílo pro českou vědu v oblasti teologie
31. 3. 2015

prof. PhDr. Jiřímu Kuthanovi, DrSc.,
za jeho významnou celoživotní práci v oborech dějiny umění 
a historické vědy
20. 4. 2015

prof. PhDr. Janu Bouzkovi, DrSc.,
za jeho celoživotní přínos v oblasti rozvoje a zachování 
oboru klasická archeologie na Filozofické fakultě UK
21. 5. 2015

prof. PhDr. Stanislavu Sousedíkovi, CSc.,
za jeho mimořádné zásluhy o rozvoj oboru filozofie
22. 5. 2015

prof. Richardu M. Schefflerovi, Ph.D.,
za jeho mimořádný přínos pro českou vědu a postgraduální 
vzdělávání v oblasti zdravotní politiky a ekonomiky 
zdravotnictví od roku 1990 do současnosti
30. 5. 2015

prof. Mamdouhu El-Damatymu,
ministrovi památek Egypta, za dlouhodobou podporu práce Českého 
egyptologického ústavu v Egyptě a za mimořádné zásluhy o rozvoj 
česko-egyptské spolupráce v archeologii
22. 6. 2015

Dr. Zahimu Hawassovi,
bývalému ministru památek Egypta, za dlouhodobou podporu práce 
Českého egyptologického ústavu v Egyptě a za mimořádné zásluhy 
o rozvoj česko-egyptské spolupráce v archeologii
22. 6. 2015

Univerzita Karlova udělila stříbrnou pamětní medaili

RNDr. Tomáši Votrubovi, CSc., MBA,
za jeho zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy a jejích fakult
30. 3. 2015

prof. PhDr. Ing. Janu Roytovi, Ph.D.,
za jeho mimořádné zásluhy o rozvoj oboru dějiny umění
20. 4. 2015

prof. Nicolu Scopinarovi
za jeho mimořádný přínos v oblasti bariatrické a metabolické chirurgie
6. 5. 2015

doc. PhDr. Ladislavu Benyovszkému, CSc.,
za jeho mimořádně záslužnou práci pro rozvoj 
Fakulty humanitních studií UK
27. 5. 2015

PhDr. Jiřině Šiklové, CSc.,
za celoživotní dílo a za mimořádné zásluhy o rozvoj oborů sociální 
práce, gerontosociologie a studií genderové problematiky
17. 6. 2015

Aloisi Součkovi,
rektorskému pedelovi, za mimořádnou, dlouholetou obětavou práci 
pro Univerzitu Karlovu a její reprezentaci
18. 6. 2015

prof. ThDr. Janu Blahoslavu Láškovi
za jeho mimořádně záslužnou práci pro rozvoj 
Husitské teologické fakulty UK
30. 6. 2015
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