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mAgAZíN
FORUm ZVíTěZIL
V SOUTěžI ZLATý STŘEdNíK

Časopis Univerzity Karlovy Forum si 
z letošního 14. ročníku soutěže Zlatý 
středník odnesl prvenství ve své kate-
gorii Nejlepší časopis a noviny veřejné 
státní správy a také mimořádnou 
cenu Grand Prix za celkovou tiskovou 
kvalitu. Forum tak patřilo k několika 
málo hvězdám večera, který poslední 
dubnový čtvrtek patřil firemní komu-
nikaci a slavnostnímu vyhlášení ceny, 
již každoročně vyhlašuje oborové 
sdružení PR Klub.

„Potěšilo mě, že se podařilo splnit 
část představy o moderní prezentaci 
univerzity, a rozhodnutí poroty po-
tvrdilo, že jsme se vydali správným 
směrem,“ okomentovala ocenění 
šéfredaktorka Fora Petra Köpplová. 
Časopis Forum prošel redesignem 
a obsahovou proměnou v roce 2014 
na základě rozhodnutí prorektora pro 
vnější vztahy profesora Martina Ko-

váře ve spolupráci s Filipem Blažkem 
a jeho grafickým stu diem Designiq.

„Úspěch časopisu Forum skvěle 
ukazuje, že na rektorátu Univerzity 
Karlovy funguje to, čemu se říká 
team work. Petro, Lucie a všichni 
ostatní díky,“ uvedl k úspěchu prorek-
tor pro vnější vztahy Martin Kovář.

Porota mezi 127 přihlášených 
periodik rozdala ocenění za nejlepší 
firemní periodická i neperiodická 
média celkem ve čtrnácti kategoriích 
a nově přibyla cena Grand Prix za 
grafiku, obsah i celkové zpracování.

O soutěži Zlatý středník:
Profesní soutěž Zlatý středník 
se poprvé uskutečnila 
v roce 2002. Hodnotí firemní 
periodická i neperiodická 
média určená k reprezentaci 
společnosti, prezentaci výrob-
ků a služeb vůči zákazníkům, 
obchodním partnerům nebo 
zaměstnancům. 



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

ohlížím-li se za končícím létem, vytane mi na mysli 
známý citát Victora Laszla z mého oblíbeného filmu 
Casablanca: „Můžete se nás taky zeptat, proč dýcháme. 
Kdybychom přestali, tak zemřeme. Když přestaneme 
bojovat, tak skoná celý svět.“ Právě z tohoto důvodu ne-
smíme v době, která je velmi, velmi složitá, za žádných 
okolností rezignovat na to, co je nám vlastní a drahé, co 
tvoří podstatu našeho bytí, na naše často připomínané, 
často zmiňované evropské hodnoty, a to tím spíš, že 
evropská společnost, ukolébaná dlouhými roky klidu, 
v řadě ohledů zaspala. Probuzení bylo, respektive je tvr-
dé: brexit a s ním související krize a nejasná budoucnost 
Evropské unie je dnes stejnou realitou jako devastující 
terorismus a utrpení milionů uprchlíků, jimž se Evropa 
navzdory všem vlastním problémům snaží ze všech sil 
pomoci.

Pesimismus však není na místě, naše vlastní dějiny by 
nám měly být důkazem toho, že věci lze vždy za všech 
okolností změnit k lepšímu. Český král a římský císař 
Karel IV., zakladatel naší univerzity, od jehož naroze-
ní uplynulo v letošním roce sedm set let, byl velkým 
vizionářem, který své představy uměl realizovat. Civili-
zační vzestup, jehož naše země za jeho vlády a za vlády 
jeho syna dosáhly, nám dává naději, že věci je možné 
zvrátit, máme-li vizi a jsme-li odhodláni pro ni tvrdě 
pracovat. Já sám jsem hluboce přesvědčen o tom, že 
vizi, jak jít neustále kupředu, jak se zlepšovat a rozvíjet, 
má – navzdory všem výše zmíněným těžkostem – nejen 
evropská společnost, ale i naše univerzita. Dokladem 
toho je, že letos dosáhla dalšího významného úspěchu 
v mezinárodním srovnání, tj. že se ve výsledcích Acade-
mic Ranking of World Universities (ARWU – tzv. Šang-
hajský žebříček) poprvé v historii umístila těsně za 
hranicí dvou set nejlepších světových univerzit. Zlepšení 
o třiasedmdesát příček je velkým příslibem do budouc-
na i odměnou všem, kteří se o to zasloužili.

Víru v budoucnost, která je pro současný život velmi 
potřebná, odráží i sebevědomé plány vedení UK na 

dostavbu Albertova. Podoba budoucího albertovského 
kampusu se již začíná rýsovat, a proto se s plány na 
největší výstavbu naší alma mater za posledních sto let 
můžete seznámit v rubrice Forum Romanum. Slovo 
dostali porotci a samozřejmě autoři vítězného návrhu 
z ateliéru Znamení čtyř – architekti, kteří se snažili 
vystihnout stavbou to, co je cílem při prezentaci výsled-
ků našeho výzkumu a poznání: úchvatná krása myšle-
nek a idejí. Estetický zážitek navrhovaných budov se 
pojí s potřebou funkčnosti a racionalitou.

Rok 2016 se na naší alma mater nese, jak jsem již 
naznačil, v duchu oslav výročí sedmi set let od narození 
jejího zakladatele Karla IV. Vzhledem k tomu, že jsme 
fundátorovi věnovali minulé číslo časopisu, se v naší 
netradičně tematicky, a nikoli časově řazené Kronice 
dozvíte, jak probíhaly „karlovské oslavy“ nejen na uni-
verzitě. Radost nám udělalo i ocenění, jehož se dostalo 
profesoru Tomáši Halíkovi, který po prezidentech – 
Masarykovi, Benešovi a Havlovi – obdržel jako čtvrtý 
Čech čestný doktorát Oxfordské univerzity.

Když už jsem svůj editorial začal citací z filmu Casa-
blanca, tak jej citátem z filmu také zakončím. Silný 
emocionální prožitek čeká na všechny, kdo zhlédnou 
Oscarem oceněný film Saulův syn, na jehož scénáři 
se podílela ředitelka ústavu CEFRES Clara Royer. 
„Opustil jsi živé kvůli mrtvým,“ říká Abraham Saulovi. 
Strhující příběh o lidskosti v nelidském prostředí vyhla-
zovacího tábora Osvětim nás nutí konfrontovat se s rea-
litou minulosti novým způsobem. I o tom si můžete číst 
v dalším vydání časopisu Forum. Užijte si to.

 Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

prorektor Uk pro vnější vztahy
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sláva je tO,  
cO nepOtřebuji

clara rOyer:

Ředitelka Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách CEFRES 
Clara Royer pečuje o propojování kultury visegrádských zemí a rodné Francie, 
například projektem Noc filozofie. K tisku se chystá její biografie o nositeli 
Nobelovy ceny Imrem Kertészovi. Píše však i romány a scénáře, naposledy 
k Oscarem ověnčenému filmu Saulův syn, jejž natočil maďarský režisér László 
Nemes. Jak sama říká, je šťastná, ale má před sebou ještě hodně práce.

text Petra Adámková Foto René Volfík

→

Jak jste se vlastně ocitla v Praze?
CEFRES je důvod, proč jsem zde. Ale nejprve se mu-
sím vrátit na začátek. V rámci svého magisterského 
studia jsem strávila rok v Budapešti a díky profesorovi 
Xavieru Galmicheovi, který vedl moji doktorskou 
práci, jsem rozšířila svůj záběr na střední Evropu se 
zaměřením na maďarskou a slovenskou literaturu. Žila 
jsem osm měsíců na Slovensku v Bratislavě, a když 
jsem pracovala na svém post-doktorátu, ačkoli byla 
mojí základnou znovu Budapešť, na půl roku jsem také 
zakotvila v Polsku. Poté se mi naskytla skvělá pracov-
ní příležitost – byla jsem přijata na pozici odborného 
asistenta na Sorbonně v Paříži, kde jsem učila kulturu 
střední Evropy včetně historie, literatury a současná té-
mata tohoto regionu. To mě bavilo. Pak jsem se ale do-
slechla o otevřené pozici v CEFRES v České republice. 
Praha byla jediným hlavním městem ve visegrádském 
regionu, kde jsem ještě nežila, a češtinu jsem se ještě 
neučila. Kromě maďarštiny ovládám částečně slovenšti-
nu, seznámila jsem se s polštinou a nyní se učím česky. 
Trochu to míchám a v mém pojetí vzniká „slovanské 
esperanto“!

V čem spočívá činnost CEFRES, jehož jste od února 
2015 součástí?
CEFRES podporuje vzdělávání vědců a mobilitu a za-
měřuje se na posilování partnerství mezi Francií a země-
mi visegrádské čtyřky, a to na základě interdisciplinární 
dohody, tzv. Platformy CEFRES, mezi Univerzitou 
Karlovou a Akademií věd České republiky z listopadu 

2014. Chápu to jako úžasnou příležitost posunout naše 
centrum od krátkodobých k dlouhodobým projektům, 
které zahrnují celý region. Snažím se tak dlouhodobě 
vytvářet síť společných kontaktů, témat a vzájemného 
propojení, což se daří jenom díky partnerům, Univerzitě 
Karlově a Akademii věd ČR. Musím zmínit i svůj skvělý 
administrativní tým – Claire Madl a Věru Okénkovou, 
bez nichž si CEFRES nedovedu představit.

Já slávu k životu nepotřebuji, 
potřebuji klid na psaní – a ten 
jsem našla v Praze.
Jaké konkrétní výstupy má vaše působení v ústavu?
V polovině června se uskutečnila historicky první Noc 
filozofie v Praze, kterou připravujeme společně s UK 
a AV ve spolupráci s mnoha francouzskými a visegrád-
skými partnery. Praha má podle mého názoru největší 
spojitost s filozofií ze všech visegrádských měst a od 
70. a 80. let navíc úžasné propojení s francouzskými 
filozofickými myšlenkami. Akce se povedla a je zachy-
cena i na blogu nocfilo.hypotheses.org. A já konkrétně 
jsem v létě také odevzdala rukopis knihy: biografický 
esej o maďarském spisovateli a nositeli Nobelovy ceny 
z roku 2002 Imrem Kertészovi, který – bohužel – letos 
v březnu zemřel. Kniha vyjde v lednu 2017 ve francouz-
štině a doufám, že bude přeložena. Dokončení publi- →
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Clara Royer se narodila ve Francii, od února 2015 je ředitelkou ústavu CEFRES, 
který je partnerem tzv. Platformy CEFRES společně s Univerzitou Karlovou 
a Akademií věd ČR. Zároveň se věnuje psaní (její první román Csillag vyšel 
v roce 2011) a je scenáristkou oceňovaného maďarského filmu Saulův syn 
z roku 2015 (Oscar, Zlatý glóbus, Velká cena poroty v Cannes). Žije v Praze, kro-
mě francouzštiny a angličtiny se domluví maďarsky, slovensky, částečně polsky 
a česky. K vydání (leden 2017) se připravuje její bibliografická esej o Imrem 
Kertészovi, společně s Lászlem Nemesem pracuje na scénáři jeho dalšího filmu 
Sunset a pro CEFRES má spoustu dalších plánů.

Imre Kértesz (1929–2016) Maďarský spisovatel, překladatel a esejista židov-
ského původu, nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 2002. Hlavním téma-
tem jeho tvorby je holocaust a totalita. V 15 letech byl deportován do Osvětimi 
a Buchenwaldu. Jeho tvorba vždy odráží vlastní životní zkušenost. První román 
Člověk bez osudu (Sorstalanság) mu vyšel v roce 1975, mezi jeho nejznámější 
knihy patří Fiasko (A kudarc, 1988) a Kaddiš za nenarozené dítě (Kaddis a meg 
nem született gyermekért, 1990).

Při psaní románu člověk musí 
být potichu, zavřít pomyslné 
dveře a psát. Ale nejlépe 
se mi píše v kavárně, kde 
nikomu nevadí, že tam sedím 
i 10 hodin a píšu do počítače 
své příběhy.

kace po jeho smrti pro mne nebylo vůbec jednoduché, 
samozřejmě jsem musela přepsat některé části. Velmi 
si cením toho, že jsem Imreho Kertésze mohla potkat 
osobně a že jsme se stali přáteli.

Napsala jste knihu, jste rovněž podepsána pod scé-
nářem k filmu Saulův syn. Kdy jste se psaní začala 
věnovat?
Už jako dítě jsem velmi brzy uměla číst a psát. Kdykoli 
dělám nějaké rozhodnutí ve svém životě, myslím na to, 
abych měla prostředky a energii na psaní. To je hlavní 
důvod, proč jsem zvolila akademickou kariéru. Mým 
nejoblíbenějším formátem jsou romány. V roce 2011 
vyšel můj první román Csillag, což v překladu znamená 
„hvězda“, zabývá se utkvělou představou identity a ži-
dovství. Hlavní postavou je mladá žena, která zjistí, že 
není Židovka, a pátrá jak po své rodinné historii, tak po 
tom, co znamená být Žid po událostech v Osvětimi.

Zmíněný snímek Saulův syn získal nejvyšší filmová 
ocenění. Jak scénář vznikl?
Vzhledem k tomu, že píšu převážně romány, obrátil se 
na mne můj nejlepší přítel László Nemes s otázkou, zda 
s ním nechci napsat scénář k jeho prvnímu filmu. Byla 
jsem za tuto nabídku šťastná, protože si myslím, že je 
velice talentovaný. Ve stejné době jsem zrovna odevzdala 
svoji doktorskou práci a čekala na její obhajobu. Obdo-
bí čekání není nikdy příjemné, takže jsem to opravdu 
uvítala. Psaní scénáře je jiné než psaní románu. U toho 
je člověk uzavřenější.

Po úspěchu Saulova syna byl na filmovém festivalu 
v Benátkách představen snímek Austerlitz. A pak 
je tu dokumentární Šoa z roku 1985. Tyto filmy se 
podstatně liší. V čem podle vás spočívá nová dimenze 
vnímání holocaustu? Čím toto téma oslovuje diváky?
Šoa je přelomem v historii zobrazení holocaustu a mělo 
vliv na Saulova syna. Náš film je především příběhem, 

i když je založen na půdorysu historického výzkumu 
a pravdivosti. Režisérovi Laszlu Nemesovi a jeho týmu 
záleželo na obnovení jazyka takového příběhu. Chtěli 
jsme divákům, kteří sledují určitý názor, zprostředkovat 
zkušenost. Snažili jsme se vyhnout přehrávání, výprav-
nosti a zavedeným postupům při prezentaci tohoto 
tématu filmem. Naším záměrem bylo vyprávět, co se 
skutečně dělo, a neutěšovat diváky dalším příběhem 
o přežití a heroismu.

Proč jste s režisérem zvolili zrovna téma holocaustu?
Myslím, že nejlepší cestou, jak se konfrontovat s pří-
tomností a budoucností, je podívat se na důsledky 
minulosti. Chtěli jsme téma holocaustu vytáhnout ven 
z muzeí a historických knih. Je tak bolestivé, že bude 
diváka pronásledovat. Film vlastně říká: podívejte se, 
jací jsme. Divák sleduje osud jednoho člověka, a má 
tak osobní uměleckou zkušenost díky filmu. Scénář byl 
tajemstvím, o mé spolupráci s Lászlem Nemesem vě-
dělo jen pár mých přátel. Věřila jsem, že László by mohl 
vymyslet novou filmovou řeč, a cítila jsem, že je ne-
zbytné to takto udělat. Jsem hrdá na to, že jsem mohla 
být součástí fantastického týmu, který se okolo tohoto 
filmu vytvořil.
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Film Saulův syn (maďarsky Saul fia, 2015)
Scénář maďarského filmového dramatu napsali společně Clara  
Royer a režisér László Nemes. Děj filmu představuje divákovi 24 ho-
din ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Hlavní postava – maďarský 
Žid Saul Ausländer – je příslušníkem tzv. Sonderkommanda, které 
bylo vytvořeno k likvidaci veškerých stop po vyhlazování vězňů. Saul 
objeví tělo chlapce, ve kterém pozná svého syna, a rozhodne se ho 
důstojně pohřbít. V situaci, kdy není žádná šance přežít, se pokouší 
uchovat si v sobě lidskost a morálku. Kamera snímá většinu času 
jeho úhel pohledu, jako bychom stáli těsně za ním.
Saulův syn získal Velkou cenu poroty na festivalu v Cannes 2015 
(Grand Prix), v témže roce obdržel Zlatý glóbus a také Oscara za 
nejlepší cizojazyčný film.

našem druhém filmovém scénáři. Vracíme se opět do 
minulosti, do Budapešti 20. století k další sebevraždě 
Evropy. Přestože se navštěvujeme, kdykoli je to mož-
né, píšeme nyní většinou „na dálku“ mezi Budapeští, 
Prahou a Paříží ještě s dalším scenáristou Matthieum 
Taponierem. Moderní komunikační možnosti – telefon, 
Skype a e-mail – nám tak velmi pomáhají. Práce s Lá-
szlem Nemesem má pro mne velký smysl.

Máte oblíbené místo, kde píšete?
Při psaní románu člověk musí být potichu, zavřít po-
myslné dveře a psát. Ale nejlépe se mi píše v kavárně, 
kde nikomu nevadí, že tam sedím i 10 hodin a píšu do 
počítače své příběhy. Pro psaní miluji Budapešť a Pra-
hu, protože lidé zde většinu času nemluví mojí řečí, 
takže jsem takto našla novou svobodu ve vlastním jazy-
ce. Poslední dobou málo spím a svůj život dělím mezi 
CEFRES a psaní.

Jak vlastně vůbec všechno stíháte?
Mám-li být upřímná, je to takový „double life“. Vklá-
dám hodně energie a času do CEFRES a to samé do 
psaní a myslím, že teď jsem našla tu správnou rovnová-
hu. Můžu se vidět s přáteli, můžu psát a také se věnovat 
CEFRES. Když jste opravdu oddaný tomu, co děláte, 
a děláte to odpovědně, má to smysl. Jsem šťastná, ale 
mám před sebou ještě hodně práce.

Jaké aspekty židovství, které se objevují ve filmu a ne-
jsou všeobecně známy, mohou divákům uniknout?
Odkazy na judaismus jsou pouze jednou vrstvou, nikoli 
jádrem filmu. Náš hlavní hrdina Saul není praktikujícím 
Židem a nezná rituály. Je to zřejmé, když Abraham vy-
světluje, že není nutná přítomnost rabína, aby chlapec 
mohl být pohřben. To, s čím se Saul potýká, nejsou 
židovské rituály. Tím spíš, že rabínovy rady předem ne-
akceptuje. Nehledá náboženství. Jde mnohem hlouběji.

Očekávala jste takový úspěch filmu?
Vůbec ne. Ale tím, že žiju v Praze, jsem poměrně chrá-
něná a lidé o mně nevědí. V Budapešti je to trochu jiné. 
Když jsem přijela do Budapešti kvůli pracovním záleži-
tostem CEFRES v době po udílení Oscarů, bylo to tro-
chu zvláštní, dokonce i na ulici. Já slávu k životu nepo-
třebuji, potřebuji klid na psaní – a ten jsem našla v Praze.

Obecněji vzato, téma smrti stejně jako hřbitovy ne-
zapadají do konzumní společnosti. Západní civiliza-
ce se tyto stránky snaží vytěsnit a na hřbitovy se za 
předky pravidelně nechodí. Nebo vy snad ano?
Neřekla bych, že se současná společnost nezajímá 
o hřbitovy. Žijeme ve městě, kde židovský hřbitov v Jo-
sefově je významným turistickým cílem. Hřbitovy jsou 
součástí turistických tras. Mnohdy neopomenutelnou 
součástí. Opravují se, chrání, někdy se stávají součástí 
folkloru. Neplatí to jen o židovských hřbitovech – vez-
měte si například americký hřbitov nad pláží Omaha 
v Normandii, to je velmi známá turistická destinace. 
Lidé, kteří žijí ve světě bez Boha, si ochočili smrt a pro-
měnili ji ve spotřební zboží. Pokud jde o navštěvování 
hrobů našich předků, je to velmi soukromá věc a každý 
ji řeší po svém. Já píšu.

Píšete nyní něco nového?
Pracuji na dalším románu, který bude oproti tomu prv-
nímu současnější, a zároveň spolupracuji s Lászlem na 



perspektivy  
adiktOlOgie v Čr:  
3 miliOny  
pOtenciálních  
pacientů
Na Univerzitě Karlově lze studovat mnoho unikátních 
oborů. Jedním z nich je i adiktologie, která se zaměřuje na 
užívání návykových látek, závislostní chování a jejich dopady 
a souvislosti. V České republice vychází z mnohaleté tradice 
sahající v oblasti svépomocných aktivit do počátku druhé 
poloviny 19. století a tradice vzniku prvních specializovaných 
léčebných programů na počátku 20. let minulého století.

Klinika adiktologie jako odborné pracoviště zaměřující se 
na klinický lůžkový provoz a na výuku a výzkum zahájila svou 
činnost 1. ledna 2012, a to v důsledku spojení Centra adiktologie 
Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN a Oddělení pro léčbu 
závislostí VFN.
 

text Lucie Kettnerová Foto René Volfík, Luboš Wišniewski, ČTK/AP
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I když Klinika adiktologie funguje pod 1. lékařskou fakultou 
UK, v jejím týmu najdete také odborníky z oblasti práva, 
epidemiologie, sociální práce, ekonomie, kriminologie či speciální 
pedagogiky. Ne všude ve světě to ale funguje obdobně. Univerzita 
Karlova patří k institucím, které v posledních letech pokročily 
v budování oboru nejvíce.

Adiktologie je oborem velmi mladým, lid-
stvo však návykové látky užívá snad už od 
nepaměti. Nálezy nádob dokazují, že fer-
mentované alkoholické nápoje se vyráběly 
již v neolitickém období 10 tisíc let před 
Kristem, první z nich vznikaly fermentací 
medu a lesních plodů. Pro střední Evropu 
ale není v nejstarších obdobích alkoholová 
kultura typická, ta nastává až s příchodem 
Slovanů. Pro naši kulturu byl nejprve pří-
značný kult halucinogenů. V moderní histo-
rii pak postupně přibylo kouření, syntetické 
drogy a velký, stále ještě nedostatečně ne-
probádaný problém nelátkových závislostí.

Prvotní zárodky oboru adiktologie lze 
nalézt v první polovině devatenáctého stole-
tí, kdy vznikají organizované spolky fungu-
jící na principu svépomoci, a to především 
kvůli problémům s alkoholem, který byl v té 
době dominantní. První institucionální zaří-
zení vznikla na počátku 20. století – v roce 
1909 byla zřízena protialkoholní léčebna ve 
Velkých Kunčicích na Moravě, o rok pozdě-
ji protialkoholní poradna v Brně. Ani jedna 
však nepřečkala první světovou válku. Dva-
cátá léta přála jak módní vlně drog (zejmé-
na kokainu), tak podpoře ve svépomocných 
skupinách, a dokonce jakýmsi zárodkům 
prevence. Vývoj oboru však opět zbrzdila 
světová válka.

Dalším výrazným milníkem v historii 
české adiktologie se proto stal až rok 1948, 
kdy byl nejprve v Praze založen sociote-
rapeutický klub KLUS a následně ještě 
v témže roce vzniklo první specializované 
lůžkové oddělení pro studium a léčbu 
alkoholismu při Psychiatrické klinice lékař-
ské fakulty UK – Apolinář. Šedesátá léta 
pak ovlivnilo formování a následný zrod 
systému výcviku v psychoterapii založený 

doc. MUDr. Jaroslavem Skálou, PhDr. 
Eduardem Urbanem a MUDr. Jaromí-
rem Rubešem, známý pod zkratkou SUR. 
V sedmdesátých letech jako maják trčí kníž-
ka Eduarda Urbana Toxikománie, vydaná 
v Avicenu, což byla naprosto přelomová, 
mezioborově pojatá publikace.

„Takže tu máme jednu linii reprezentova-
nou svépomocí, to je ta nejstarší linie, druhá 
linie je reprezentovaná skálovskou tradicí, 
tedy abstinenčně orientovanou léčbou, a po 
revoluci vzniká třetí pilíř, jímž jsou veřej-
nozdravotní intervence hard reduction, risk 
reduction, práce s nemotivovanými uživateli, 
preventivní programy aj. A toto vše najed-
nou vyústilo ve výukově-výzkumné poloze 
na naší klinice a samozřejmě v poloze služeb 
jako Spektrum, Káčka či streetworkeři až 
po podobu přetransformovaných zařízení 
v psychiatrických léčebnách a bohužel stále 
rozbitého segmentu ambulantních služeb. 
To je v zásadě materie, na které adiktologie 
dnes stojí,“ říká profesor Michal Miovský.

Hledání pozice
Své místo v medicíncké oblasti si ale adik-
tologie tak trochu stále hledá. „Adiktologie 
přichází s myšlenkou, že zbavit někoho zá-

návykOvé látky užívá 
lidstvO snad Od nepaměti

Prvotní zárodky oboru adiktologie lze nalézt 
v první polovině devatenáctého století, kdy 
vznikají organizované spolky fungující na 
principu svépomoci, a to především kvůli 
problémům s alkoholem, který byl v té době 
dominantní.

vislosti neznamená, že mohu vyměnit staré 
boty za nové nebo podrazit podrážky, aby 
se vydal na cestu, ale že to představuje po-
rozumět jeho příběhu a přispět k možným 
změnám v tom, jak žije ve všech úrovních 
svého života. Nejen v té zdravotní, ale také 
v oblasti fungování osobnosti ve vztazích 
a ve společnosti. V tomto „lidském“ přístu-
pu by mohla být adiktologie dokonce urči-
tou inspirací pro další obory, které pracují 
s chronickými pacienty,“ popisuje profesor 
Miovský. Jelikož má obor jenom v České 
republice prakticky tři miliony potenciál-
ních klientů-pacientů, studenti se o práci 
rozhodně bát nemusejí.

Porozhlédneme-li se po okolních státech, 
jak jsou na tom s rozvojem adiktologie, 
zjistíme, že Evropa v této oblasti poněkud 
zaspala. Rozvinutým adiktologickým vzdělá-
váním se může pochlubit jen Velká Británie, 
takže čeští adiktologové více spolupracují 
s kolegy z Austrálie, Asie nebo Ameriky. 
„Možná to ani není tím, že Evropa zaspala, 
ale tím, že v Evropě naopak existuje mnoho 
různých sítí – charitativní, sociální, komu-
nální a zdravotní –, kde se lidem pod různý-
mi krycími názvy dostane pomoci, zatímco 
v Austrálii museli záležitosti v oblasti 



Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., je absolventem jednooborové 
psychologie na FF MU v Brně a postgraduálního studia na FF UP 
v Olomouci. V roce 2005 byl na Palackého univerzitě v Olomouci 
habilitován v oboru klinická psychologie a v roce 2012 byl jmenován 
profesorem v tomtéž oboru na Univerzitě Karlově. Profesní dráhu 
začínal jako preventivní a poradenský pracovník ve sdružení Poda-
né ruce. V roce 2005 byl jmenován vedoucím nově vzniklého Centra 
adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK, v současné době působí 
jako přednosta Kliniky adiktologie a proděkan téže fakulty. Je prezi-
dentem International Society of Addiction Journal Editors (ISAJE).
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duševního zdraví řešit na zelené louce, takže 
hledali velmi účelné, jasné struktury, insti-
tuce, postupy apod.,“ vysvětluje profesor 
Miovský.

Čeští adiktologové tak najednou zjišťují, 
že kolegové na Novém Zélandu nebo v Aus-
trálii řeší úplně stejné problémy a kladou 
si totožné otázky jako oni v Praze. Proto 
přišli s myšlenou, aby studenti adiktologie – 
stejně jako psychologové či lékaři – získali 
po absolvování školy licenci, s níž by mohli 
pracovat rovnou i v zahraničí. „Toto téma 
ale stále ještě leží před námi, protože nemá-
me žádnou jednotnou mezinárodní koncep-
ci, co vlastně je adiktologie. My ani nemá-
me jednotnou terminologii – kromě nás 
tomu adiktologie nikdo jiný neříká. V anglo-
fonních zemích používají nejčastěji termín 
addiction professional, ale pod tento pojem 
se schová kdeco. Jak odborník podobný 
našim adiktologům tak prostě funguje třeba 
lékař, psycholog nebo sociální pracovník, 
který se specializuje na závislosti.“

Od interdisciplinarity 
k transdisciplinaritě
Adiktologie budovaná v Česku se potýkala 
ještě s jednou slabinou, kterou byla oboro-
vost a fragmentovanost. Svůj koncept proto 
nyní staví na programu interdisciplinarity, 
která se má stát přidanou hodnotou. V za-
hraničí se však už objevují hlasy, že nemá jít 
o pouhé spojení a sdílení, ale obor by měl 
být vystaven na nové kvalitě, jež není vyjád-
řena součtem toho, co přinášejí dílčí obory, 
ale stojí na transdisciplinaritě, které se 
dosáhne propojením oborů. „To znamená, 
že víc a víc narážíme na bariéry dané man-
tinely každého oboru, jenž se na tomto poli 
uplatňuje. Cesta dál povede přes přesahy 
a přes propojení. Už to nebudou izolovaní 
farmakologové, genetici, infektologové, he-
patologové, stejně jako psychiatři, psycho-
logové, v sociální oblasti sociální pracovníci 
apod. Všichni musíme adekvátně reagovat 
na měnící se potřeby pacientů, vidět nová 
témata ve vědě a vytvářet multioborové 
týmy. Toto my už v této chvíli snad srozu-
mitelně institucionálně vyjadřujeme a uka-
zujeme směr, jakým se obor adiktologie 
může a snad i začíná vydávat,“ dodává prof. 
Michal Miovský.
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s důrazem na prevenci

Pokud by někdo čekal, že čeští 
adiktologové v rámci svých výzkumů 
obcházejí nádraží či další lokality, kde 
se závislí scházejí, a dělají tu různé 
experimenty, bude zklamán. Výzkum 
se provádí většinou z kanceláře a je 
k němu třeba zpracovat spoustu 
statistických dat. To však nikterak 
nesnižuje jeho důležitost. Naopak – 
o českých adiktologech začíná být ve 
světě stále více slyšet, jak v rozhovoru 
dokazuje doktor Roman Gabrhelík.

Které projekty patří na Klinice adiktologie k těm nej-
úspěšnějším?
S Oxford Brookes University dokončujeme tříletý pro-
jekt, který byl zacílen na vybudování sítě akademických 
pracovišť v Evropě zaměřených na preventivní vědu. Už 
několik posledních desetiletí se totiž postupně zvyšuje 
tlak na to, aby se prevence stala etablovanou vědou 
s vlastními vědeckými přístupy a randomizovanými 
kontrolovanými studiemi, jaké známe například z me-
dicínského výzkumu. Prevence tedy dnes není o tom, 
že přicházíme před děti a říkáme jim, ať neberou drogy. 
My do praxe zavádíme postupy intervence, které jsou 
postaveny na teorii, a potom zpětně zkoumáme dopad 
a efektivitu zaváděných preventivních nástrojů. Cílem 
zmiňovaného projektu, jenž má zkratku SPAN, je vytvo-

řit podmínky pro to, aby jednotlivé evropské univerzity, 
které se rozhodnou pro zavádění preventivní vědy, ji 
mohly vyučovat, a aby se zvýšila i mobilita studentů 
napříč Evropou.

Nyní byla zahájena spolupráce s hamburskou uni-
verzitou v rámci evropské sítě ERANID na projektu, 
jenž je zaměřen na uživatele metamfetaminu (pervitinu) 
a který zkoumá, jakým způsobem lze zvýšit úspěšnost 
v léčbě, mapuje zvyklosti uživatelů metamfetaminu 
a poskytne jasnější obrázek o tom, co se u těchto uživa-
telů děje.

Úspěšných mezinárodních projektů je ale celá řada, 
ročně jich běží kolem pěti, naše pracoviště je v tomto 
poměrně aktivní a daří se nám peníze na projekty shá-
nět. Problémem ale bývá, že projekty z Evropské komise 



Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D., vystudoval psycholo-
gii na Filozofické fakultě UP v Olomouci a na Fakultě 
sociál ních studií MU v Brně. Od roku 2005 působí na 
Klinice adiktologie 1. LF UK, v roce 2011 získal profes-
ní afiliaci v Behavioral Pharmacology Research Unit 
na The Johns Hopkins University School of Medicine 
v Baltimore. Ve svém výzkumu se zaměřuje zejména 
na primární prevenci užívání návykových látek, léčbu 
závislosti na metamfetaminu a harm reduction.
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Prevence tedy dnes není o tom, že 
přicházíme před děti a říkáme jim, ať 
neberou drogy. My do praxe zavádíme 
postupy intervence, které jsou postaveny 
na teorii, a potom zpětně zkoumáme 
dopad a efektivitu zaváděných 
preventivních nástrojů.

mají kofinancování, to znamená, že dvacet až čtyřicet 
procent financí musíme sehnat někde jinde. Teď jsme 
byli například nuceni odmítnout některé projekty, pro-
tože už nemáme prostředky na přikrytí kofinancování. 
V předchozích letech ministerstvo školství nabízelo 
dofinancování, teď už to zrušilo.

Rozjíždíte aktuálně nějaký nový projekt?
Povedlo se nám dojednat projekt ve spolupráci s kolegy 
z Univerzity v Oslu a s Norwegian Institute of Public 
Health. V České republice i ve skandinávských zemích 
existují zdravotní registry. To znamená, že k dispozici 
máme registry mortality, registry novorozenecké, regis-
try hospitalizovaných, registr onkologických onemocně-
ní či registr substituční léčby. Chceme vytěžit to, co je 
v těchto registrech dlouhá léta nasbíráno.

Projekt je konkrétně zaměřen na sledování matek-
-uživatelek a bezprostřední dopad užívání na plod a čer-
stvě narozeného novorozence, kdy sledujeme základní 
míry jako váhu, délku, Apgar skóre. Tím, že jsme schop-
ni spárovat matku s dítětem, můžeme odhadovat z toho, 
co víme o matce-uživatelce z období před a během 
těhotenství, jaké má užívání drog dopady bezprostřední 
i dlouhodobé na dítě.

Jakému tématu se v oblasti vědy věnujete přímo vy?
Například jsem řešitel studie, ve které zjišťujeme efek-
tivitu dvou preventivních intervencí, které jsou určeny 
pro žáky šestých a sedmých tříd. V České republice se 
jedná o první skutečně rigorózně zkoumané intervence. 
Máme skupinu škol, kde běží preventivní intervence, 
a dvě skupiny škol, jež jsou kontrolní. V čase sledujeme 
děti ve všech třech skupinách a s odstupem let zjišťu-
jeme, jak moc se rozevřely nůžky mezi skupinou, která 
měla intervenci, a skupinami, jež intervenci měly jen 
z části nebo ji neměly vůbec.

Jak velký byl rozdíl mezi kontrolní skupinou a tou, 
která intervenci měla?
Záleží na tom, u jaké návykové látky se o rozdílu baví-
me. Děti jsme začali sledovat, když měly jedenáct let, 
a postupně jsme s nimi stárli až do doby, kdy jim bylo 
patnáct. V tomto období ještě není počet dětí, které se 
angažují v nějakém rizikovém chování, tak velký. Efekty 
jsou v jedné třídě v řádu jednotlivců. Když jsme počí-
tali, kolik dětí z jedné třídy užívalo, tak tato intervence 
odkloní v průběhu sledovaných tří čtyř let od užití tak 
jedno až čtyři děti z jedné třídy.

Zajímavé bylo, že jsme vysledovali, že intervence má 
opožděný nástup – to znamená, že čím jsme byli dál 
od úvodního sledování, tím se efekt intervence jakoby 
zvyšoval, takže nůžky se mezi těmi dvěma skupinami 
rozevíraly stále víc. Samozřejmě můžeme pouze hypo-
tetizovat a dohadovat se, jestli tento efekt dále poroste 
dál, nebo se zastaví. Ale je dost možné, že roste dál.

Ještě další zajímavé údaje jste během výzkumu zjis-
tili?
Zjistili jsme, že existují rozdíly mezi chlapci a dívkami – 
na chlapce v užívání konopných drog funguje preven-
tivní program trochu míň a na dívky víc, ale u tabáku 
je tomu naopak. Tomu bychom měli přizpůsobit i naše 
programy. Dále jsme zjišťovali, jestli z intervence pro-

fitují ve třídě všechny děti stejně, a díky už poměrně 
sofistikovaným statistickým postupům jsme vysledovali, 
že preventivní program působí na všechny stejně dobře. 
To znamená, že k určitému posunu došlo jak u dětí 
extrémně rizikových, tak u těch, které jsou na tom ex-
trémně dobře a u nichž už není moc co zlepšovat.

Pracuje některý z projektů přímo se závislými oso-
bami?
Například s jedním studentem, jehož práci vedu, chce-
me zkoumat účinnost intervencí, které jsou závislým 
na tabáku doručeny pomocí mobilního telefonu a díky 
internetu – říká se tomu eHealth a mHealth. Když se 
někdo rozhodne přestat kouřit, tak si nainstaluje do 
smartphonu aplikaci, která mu pomůže bojovat s chu-
těmi a může mu pomoci, když například jednou „klo-
pýtne“ a zapálí si. On své selhání nahlásí a obdrží sérii 
intervencí elektronickou cestou, případně je mu dopo-
ručeno, aby vyhledal odbornou pomoc atd. V průběhu 
roku bychom mohli být schopni připravit randomizova-
nou kontrolovanou studii s výsledky výzkumu.
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Jaký je profil absolventa a s jakým titulem 
ze školy odchází, když jste ukotveni pod 
lékařskou fakultou?
Absolvent-bakalář je nelékařský zdra-
votnický pracovník. Jeho profil odpovídá 
dovednostem poradce, který je schopen 
klienty s adiktologickým problémem dobře 
navigovat službami, jež jsou pro ně užitečné 
a podstatné. Ve studiu může pokračovat 
v magisterském programu. Podstatné je, že 
bakalářský titul opravňuje k výkonu zdra-
votnického povolání adiktologa. Magistr je 
nadstavbové studium, v němž může bakalář 
některé dovednosti prohloubit. Z praktic-
kých dovedností je to zejména poradenství 
směrem k dlouhodobějšímu vedení pacien-
ta. Další dovednosti potom získává na poli 
sociální práce, case managementu, vhledu 
do sociální politiky a problematiky veřejné-
ho zdravotnictví. Magisterský program je 
rozhodně vhodným pokračováním bakalář-
ského programu.

Myslím, že adiktologové na 1. lékařské 
fakultě UK vůbec poprvé v Čechách studují 
obor, který svým obsahem odpovídá zákla-
du znalostí a dovedností „generického“ pra-
covníka pro oblast duševního zdraví. Důraz 
je samozřejmě kladen na porozumění adik-
tologickým problémům a poruchám, ale 
studium je i průpravou pro práci poradců 
a terapeutů, kteří mohou doplnit týmy slu-
žeb v oblasti duševního zdraví. Mezi absol-
venty najdeme i dlouholeté psychiatrické 
sestry, které říkají, že obor jim doplnil to, 
o čem mají pocit, že jim v jejich průpravě 

a praxi scházelo a schází. Mají tím na mysli 
celostní přístup, důraz na individualizaci 
péče, bio-psycho-socio-spirituální model, 
význam rehabilitace a následné péče.

Nabídka vyučovaných předmětů je u vás 
poměrně pestrá. Zvládáte ji pokrývat 
vlastními zaměstnanci, nebo hodně vyu-
žíváte služeb externistů?
Na Klinice adiktologie se na výuce podílí 
více než 60 učitelů. Kolem dvaceti delegu-
je sama fakulta jako vyučující společného 
medicínského kmene. Více než dvacet jsou 
naši interní učitelé – s významným úvazkem 
spolupracují ve výzkumných projektech 
kliniky. Dalších dvacet jsou učitelé, kteří se 
v částečném úvazku podílejí na výuce jako 
významní odborníci v dané oblasti. Někteří 
z učitelů jsou studenti Ph.D., učí samostat-
ně, případně asistují docentům či profeso-
rovi. V praktické výuce se o naše studenty 
starají pracovníci konkrétních služeb, ve 
kterých odborné stáže a praxe probíhají.

Jak velký jste vlastně obor?
V každém z kruhů začíná zhruba třicet 
studentů. První roky studia – a to zejména 
náročnost předmětů medicínského kme-
ne – tento počet sníží, absolvují dvě třetiny 
původně přijatých studentů. Do magister-
ského programu je přijímáno rovněž třicet 
studentů, zde jsou důvody k ukončení 
studia spíše osobní nebo pracovní. I podle 
atmosféry v kruhu někdy absolvuje téměř 
původní počet, někdy polovina. Nemluvě 

o doktorském programu. Máme tedy tři 
ročníky bakalářského programu a dva roční-
ky magisterského a ve všech ročnících pre-
zenční i kombinovanou formu. V součtu jde 
aktuálně o 220–230 aktivních studentů.

A jak je to u vás s doktorským studiem?
Doktorandů v současnosti studuje 19, 
z toho šest zahraničních studentů, kteří 
studují v angličtině. Doktorský program je 
u nás poměrně novinkou, fungovat začal 
teprve v roce 2012, takže se v něm teprve 
usazujeme. Vlastně jím i trochu prověřuje-
me akademickou životaschopnost oboru – 
narážíme na akreditační požadavky. Prostě 
jde o to, kolik bude mít obor v dohledném 
čase docentů. Nyní jsou v procesu dvě ha-
bilitace, brzy by obor měl disponovat třemi 
kmenovými docenty, interními pracovníky 
kliniky.

Jaká bývá motivace uchazečů právě o ten-
to obor?
Mnozí hovoří o osobních důvodech, o adik-
tologickém problému v okolí. Další hovoří 
o zajímavé oblasti. Někteří chtěli studovat 
psychologii, ale kromě počtu uchazečů 
o toto studium je na adiktologii zaujaly 
praktické předměty, které ve studijním plá-
nu psychologie nenašli. Někteří přicházejí 
i s tím, že nepočítají, že by se někdy živili 
prací se závislými lidmi, ale je to pro ně 
velmi zajímavé a také výzva, jestli vydrží 
společný základ zahrnující předměty jako 
anatomie, fyziologie a biologie člověka.

adiktoloG je proFese, 
na kterOu si systém 
musí zvyknOut

S adiktologickými tématy se posluchači setkají i na jiných vysokých 
školách, ale pokud chtějí dostát regulované profesi adiktologa podle 
zákona 96/2004 Sb., musí jít studovat na Univerzitu Karlovu. Ta totiž 
jako jediná v České republice poskytuje příslušné vzdělání. Podrobnosti 
o studiu prozrazuje vedoucí výuky doktor Jiří Libra.
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PhDr. Jiří Libra vystudoval psychologii na Filozofické fakultě nynější Masaryko-
vy univerzity v Brně. Od roku 1981 působil v praxi zejména v oblasti duševního 
zdraví, v letech 2007–2010 jako odborný asistent Psychologického ústavu  
LF MU v Brně. Na Klinice adiktologie pracuje od roku 2005, od roku 2011 jako 
interní pracovník, odborný asistent. Aktuálně je pověřen funkcí zástupce 
přednosty Kliniky adiktologie pro výuku. Mezi jeho odborné zájmy patří mj. case 
management jako společné místo poskytování zdravotních a sociálních služeb 
a účinné faktory ve skupinové psychoterapii.

Myslím, že 
adiktologové na 
1. lékařské fakultě 
UK vůbec poprvé 
v Čechách studují 
obor, který svým 
obsahem odpovídá 
základu znalostí 
a dovedností 
„generického“ 
pracovníka pro oblast 
duševního zdraví.

V každé širší rodině lze najít někoho, kdo 
měl či má nějaké adiktologické problémy. 
Někteří studenti hovoří o tom, že sami tako-
vým problémem prošli, a proto se rozhodli 
ho takto důkladně zpracovat a projít.

A s jakými ohlasy na své vzdělání se ab-
solventi setkávají po nástupu do praxe?
S různými. Od pochybností o tom, jestli 
takový obor má vůbec smysl a není jen ne-
podloženou vizí, až k respektu a vstřícnému 
uvítání. Některý primář z protialkoholního 
oddělení píše: Potřebuji přijmout dalšího 
adiktologa. Organizace pomáhající klient-
kám v sexbyznysu oznamuje, že nutně po-
třebuje adiktologa do týmu, spousta jejích 
klientek má adiktologické problémy. Naše 
absolventy potkáte v psychiatrických léčeb-
nách a v různých sociálních službách.

Ohlasy na absolventy nového oboru 
samozřejmě nejsou jenom pozitivní. Obje-
vují se i obavy některých praktiků, zda 
adiktolog neznamená nemístnou konku-
renci a tlak na jejich pozice. Někteří hovoří 
o „medicinizaci“ oboru, o riziku zúžení 
pohledu na problematiku závislostí. Diskuze 
byly vedeny i formou „komu patří závislos-
ti“. Debata je však zcela namístě. Důležité 
je, aby vycházela z faktů a byla vedena svo-
bodně a otevřeně. Zakotvení oboru adikto-
loga na lékařské fakultě přináší oboru řadu 
možností a příležitostí. Například možnosti 
zahraniční spolupráce dostávají zcela nové 
rozměry, totéž platí o rozvoji výzkumu.
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k apOlináři 
mOhOu chOdit 
se závislOstí 
i děti

Studie z minulých let prokázaly, že v Praze (a nejen tam) schází specializovaná 
adiktologická ambulantní péče pro děti a dorost. Proto byl od 1. července 2014 
spuštěn pilotní projekt s názvem „ambulance dětské a dorostové adiktologie“, 
který realizuje Klinika adiktologie ve svých prostorách v Apolinářské ulici. 
S klienty tu pracuje i absolventka bakalářského programu Lenka Richterová. 
Aktivit v oboru však stíhá mnohem víc.

Jako problematické 
lze označit, když dítě 
přestává fungovat 
v ostatních oblastech 
života – výrazně se mu 
zhoršují známky ve škole, 
je po ránu nevyspalé 
a protivné, nemá sociální 
kontakty, je agresivní, 
když mu vezmete počítač, 
apod.

Lenka se už v prvním ročníku zapojila 
do výzkumného projektu kliniky, který se 
zaměřoval na vliv ADHD na vybrané psy-
chické funkce, životní dovednosti a kvalitu 
života u klientů léčících se ze závislosti 
v terapeutických komunitách. Protože se při 
práci osvědčila a na ambulanci zrovna ode-
šla zdravotní sestřička, dostala nabídku, aby 
ji zastoupila. V ambulanci pracuje už přes 
rok a postupně získala i „vlastní“ klienty. 
„Ke všem klientům mám ale týmovou i in-
dividuální supervizi, která dohlíží na to, aby 
mé působení bylo bezpečné pro všechny,“ 
upozorňuje.

Ambulance dětské a dorostové adiktolo-
gie v Apolinářské ulici je prvním specializo-
vaným zdravotnickým zařízením ambulant-
ního typu úzce zaměřeným na oblast závis-
lostí, závislostních poruch a s nimi souvise-

jících komplikací u dětí a dorostu. Nejčastěji 
tu řeší závislost na počítačích, mobilních 
zařízeních a na marihuaně, přijde i klient, 
který začíná experimentovat s tvrdými dro-
gami. Průměrný věk návštěvníků se pohybu-
je kolem 15 let, většinou pocházejí z Prahy 
a okolí. „Je skvělé, že něco takového existuje, 
protože spousta problémů se dá podchytit 
včas, kdy s nimi lze ještě dobře pracovat. Po 
dvaceti letech závislosti je pak léčba vždy 
během na dlouhou trať,“ říká Lenka a dodá-
vá: „Někdy se stane, že dítě přivedou hodně 
úzkostní rodiče, kteří se bojí, že je dítě 
závislé, ale naštěstí se to neprokáže. I tak je 
fajn, že raději přijdou a poradí se a téma se 
otevře.“

Určit, kde je hranice závislosti, není tak 
jednoznačné. Jako problematické lze ozna-
čit, když dítě přestává fungovat v ostatních 
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oblastech života – výrazně se mu zhoršují 
známky ve škole, je po ránu nevyspalé 
a protivné, nemá sociální kontakty, je agre-
sivní, když mu vezmete počítač, apod. Rizi-
kovým faktorem v rodině může být, stejně 
jako u ostatních závislostí, hyperprotektivní 
matka a nepřítomný otec.

Terapie vždy probíhá ve spolupráci 
s rodiči, důležité ale je, aby se chtělo léčit 
i dítě. „Nejprve se snažíme zjistit, co dítě 
trápí a co by chtělo ono samo změnit,“ 
popisuje Lenka Richterová. Setkání pro-
bíhají přibližně v horizontu jednoho roku, 
někdy se i stane, že klient či jeho rodina 
o pomoc požádají opakovaně. „Závislost 
bývá často recidivující a my to nebereme 
jako neúspěch. Naopak velmi oceňujeme, 
když si děti dokážou říct o pomoc s tím, že 
prožívají náročné období a potřebují naši 
podporu.“

Práce v ambulanci Lenku velmi naplňuje, 
a od září by si tu chtěla svůj úvazek dokon-
ce navýšit. „Každý příběh je pro mě velmi 
zajímavý a to je asi to, co mě na mé práci 
nejvíc baví. Každý den je pro mě překva-
pením, nikdy dopředu nevím, o čem začne 
klient mluvit,“ popisuje.

Studenti studentům
Když před rokem vznikala Česká asociace 
studentů adiktologie, byla Lenka u toho. 
Dnes tu zastává post místopředsedky-
ně. „Říkali jsme si, že v oboru je mnoho 
zajímavých lidí, s nimiž by bylo fajn se 
setkávat. Nejprve jsme dostali od fakulty 
možnost pořádat v akademickém klubu be-
sedy, pak nás profesor Miovský vyzval, zda 
nechceme dát našim aktivitám trochu ofici-
álnější podobu, a proto byl založen spolek,“ 
vzpomíná. Spolek aktuálně tvoří čtyři desít-
ky členů převážně z řad mladších ročníků 
oboru adiktologie, členství se u nově na-
stupujících studentů dokonce stává jakýmsi 
standardem.

Lenka Richterová ukončila třetí 
ročník bakalářského programu 
oboru adiktologie na 1. LF UK, 
v plánu má pokračovat v kom-
binované formě magisterského 
studia. Souběžně dokončuje 
obor arteterapie na PedF 
Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích. Působí jako 
adiktoložka v ambulanci dětské 
a dorostové adiktologie, je mís-
topředsedkyní České asociace 
studentů adiktologie.

Jak to chodí v ambulanci
Základní provoz adiktologické ambulance se skládá z tří kompo-

nent: Vstupní diagnostika zahrnuje komplexní posouzení každého 
pacienta. Pokud je pacient přijat do ambulantní péče, je mu před-
staven podrobný návrh individuálního léčebného plánu. Samotná 
léčebná a rehabilitační péče poskytovaná ambulancí pak repre-

zentuje všechny základní ambulantní výkony, které může v součas-
ných podmínkách adiktologie nabídnout. Mezi ně patří například 

individuální i skupinová terapie.

Před dvěma měsíci se členům povedlo 
navázat kontakt s portugalskou organizací 
IREFREA, která realizuje velmi zajímavý 
projekt peer intervence v nočním životě 
během studentských festivalů. Studenti 
v rámci něj chodí po městě a intervenují ke 
zmírnění negativních důsledků alkoholu. 
Jelikož se stávalo, že opilí studenti při návra-
tu z festivalu ničili městskou hromadnou 
dopravu, město se rozhodlo, že v danou noc 
tramvaje vůbec jezdit nebudou. Návštěv-
níci akce tedy začali ve větší míře používat 
automobily, což vedlo k nárůstu smrtelných 
dopravních nehod.

Portugalci ale vyzkoušeli, že když budou 
na zastávce rozdávat studentům lízátka, 
stoupne jim hladina cukru v krvi, čímž se 

Portugalci ale 
vyzkoušeli, že když 
budou na zastávce 
rozdávat studentům 
lízátka, stoupne jim 
hladina cukru v krvi, 
čímž se sníží opilost.

sníží opilost. Navíc mají postaráno o zába-
vu, takže se nevěnují ničení tramvaje. „Rádi 
bychom se inspirovali a podobné intervence 
využili i na studentských festivalech, jako 
jsou majáles či Gaudeamus Alkotour,“ říká 
Lenka.

Návrhům na další aktivity se u členů 
meze nekladou, některé z nich již byly i rea-
lizovány. „Jedna studentka přišla s tím, že 
bychom mohli vydávat vlastní časopis, tak 
jsme se do toho pustili. Jmenuje se Časák 
a přináší zajímavé rozhovory, zprávy z akcí, 
informace o projektech apod. Další student-
ka vytvořila návrh na trička, takže členové 
si mohou pořídit trička, a nově i mikiny, 
s logem spolku,“ vyjmenovává Lenka.
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1859
V tomto roce byl poprvé izolován 

kokain.

1843
Nejstarší dochovaný záznam o vzniku registrovaného 

spolku svépomoci pijákům v českých zemích a na 
Moravě (Zastávka u Brna).

1909
Velké Kunčice – První 

protialkoholní léčebna na našem 
území (provoz ukončen 1914–1915). 

4.
Podle analýzy OECD obsadili Češi 

nelichotivou 4. pozici v žebříčku 
konzumace alkoholu. Ročně ho 

vypijí přes 11 litrů.

22 %
osob ve věku 14–15 let uvedlo, že 
v posledních 30 dnech kouřilo 

cigaretu.

13 ×
O závislOsti

23 903
Tolika klientům poskytly v roce 

2014 své služby záchytné stanice.



36 400
Tolik uživatelů pervitinu bylo 

podle odhadu v ČR v roce 2014.

1951
Doc. MUDr. Jaroslav Skála inicioval založení 

záchytné stanice, prvního zařízení svého druhu 
na světě.

87 %
Pro tolik procent české populace je 

přijatelná konzumace alkoholu.
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1853
Další dosud neznámé rozměry účinků 

některých drog přinesl převratný vynález 
injekční jehly.

31 %
Jakoukoliv nelegální drogu užilo 
někdy v životě celkem přes 31 % 
dotázaných ve věkové kategorii 

15–64 let.

¼
Čtvrtina české dospělé 
populace někdy v životě 

vyzkoušela konopné látky.

1948
Vznik oddělení pro léčbu 

závislostí u Apolináře 
(tehdy součást Psychiatrické 

kliniky).

Zdroj údajů o ČR: Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2014 (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti)





k sOužití pOtřebujeme 
umět utvářet hranice, 
ne je Odmítat
Děkan Katolické teologické fakulty Prokop Brož se zabývá 
teologií ve světové perspektivě, zejména optikou ekleziologie  
a ekumenismu. Z toho úhlu pohledu se ptá po identitě křesťanství 
a církve v široké paletě různých církví a různých křesťanských 
identit. Aktuálním tématem je podle něj soužití kultur a jejich 
náboženství, přičemž důležitými prvky jsou zájem o protějšek, 
chuť integrovat a schopnost dialogu, ale při vědomí vlastních 
kořenů.
text Petra Köpplová Foto René Volfík

Jaké cíle si klade Katologická teologická fakulta UK?
Chceme, aby teologie reagovala na otázky, které si kla-
deme v Čechách a ve střední Evropě, a promlouvala 
k lidem u nás, ale zajímá nás také, jak se lidé po Bohu 
ptají i v jiných částech světa. Jsme otevřeni světu ka-
tolické církve, máme kontakty s církvemi jiných zemí 
a účinný kontakt na Svatý stolec, tedy na Vatikán. Naše 
fakultní činnost odpovídá požadavkům vatikánské kon-
gregace pro katolickou výchovu a současně jsme částí 
Univerzity Karlovy, čehož si velmi vážíme. Ze širokého 
spektra teologie osobně sleduji ekleziologii a ekumenis-
mus. Z toho úhlu pohledu se ptám po identitě křesťan-
ství a církve v široké paletě různých církví a různých 
křesťanských identit.

Je ekumenismus odpovědí na protikřesťanskou  
ideologii?
Možná je dobré vědět, že principem ekumenismu je do-
cela obyčejné slovo – spor, kontroverze. Bohatost nebo 
rozmanitost křesťanství začíná tam, kde se křesťané ne-
pohodnou, a to vlastně od samého počátku křesťanství. 
U svatého Pavla, v prvním listě Korinťanům čteme, že 
mezi námi dokonce musejí být roztržky, aby se ukáza-
lo, co za něco stojí. Proto křesťané hledají řeč, jak se 
domluvit. Mám za to, že velikost křesťanství je právě 
v tom, že hledá porozumění a pochopení v nových situ-
acích, a tak vznikají nové tvary soužití.

Ekumenismus, jak ho známe tady v Evropě, začíná 
reformací v 16. století. Od té doby došlo k dělení, křes-
ťanstvo se dostalo u nás na západě do skutečně velkého 
sporu. Tuto kontroverzi můžeme nahlížet ve čtyřech 
fázích (Y. Congar), které ukazují limity a šance, jež nás 
čekají v každém sporu, ale ukazují také cestu, kterou 
se spor může vyvíjet a přinášet plody. To je důležité, 
protože ekumenismus je vlastně nauka o tom, jakým 
způsobem jsme my křesťané byli ve sporu a jakým vývo-
jem můžeme projít, abychom z toho mohli mít nějaký 
prospěch v tom nejlepším slova smyslu.

První fází je polemický spor. Vedou se války, lidé 
proti sobě zvednou sekeru nebo meč, stojí proti sobě, 
a to proto, že obě strany stojí o autentické křesťanství, 
pojetí Písma svatého, pojetí svátostí, co je to víra, prostě 
mají na tom velký zájem. Druhá fáze nastupuje ve chví-
li, kdy konečně dojdeme k poznání, že nemůžeme dál 
vést polemický spor, protože bychom se vzájemně pobi-
li. Druhou fázi tedy můžeme popsat jako upokojený 
spor, což je spor, kdy si obě dvě strany s hořkostí uvě-
domují, že nemohou být spolu, ale jedna proti druhé 
stále má zásadní výhrady. Takže dost často vznikají 
dlouhé spisy, kterými se jedna strana brání proti druhé 
a nechce s ní mít nic společného.

Komparatistika je třetí fází. Pokud hovoříme o pro-
testantismu a katolictví, jsme v nějakém osmnáctém 
či začátku devatenáctého století. Jde o schopnost si 
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Kam směřuje KTF UK 
„Obory, které jsou na naší fakultě, musejí 
odrážet otevřenost. V teologii se snažíme 
rozvíjet především osu biblických studií, 
potom osu filozofie a současného myšlení 
a mediální teorie, protože nás zajímá, jakým 
způsobem dnes člověk přemýšlí právě 
v kontextu živé komunikace.

Další osa, kterou sledujeme, je osa 
křesťanské zvěsti, jež vstupuje do součas-
ného myšlení. Zajímá nás, jakým způsobem 
dochází ke kontaktu, ke střetu mezi křes-
ťanským myšlením, mezi křesťanskou zvěstí 
a mezi současným způsobem uvažování. 
Následně můžeme zpětně reflektovat, co 
z křesťanství dnes „chutná“ a co se zdá 
být cizím, jen s obtížemi přijatelným. Jak 
už v 19. století popsal J. H. Newman, takto 
můžeme na základě rozvoje nauky zjistit 
její skutečnou bohatost a účinnost. Z takto 
reflektované křesťanské zvěsti můžeme 
určit faktický identitární profil současného 
křesťanství.

Obor, který chceme rozvíjet, je dnes dost 
žádaná osa etiky. Dívat se, jakým způso-
bem člověk může zarámovat své jednání, 
aby bylo nejen korektní, ale aby mělo také 
nějakou perspektivu a rámec zásad, aby 
bylo spravedlivé, a to například v oblasti 
hospodářské etiky. Zajímavá sféra, kde do-
slova prší etické otázky, je medicína, která 
řeší nejen, kde život začíná a kde končí, ale 
v průběhu lidského života se otevírá celá 
řada etických otázek,“ říká děkan Brož.

Zjišťuji, že se kromě dané osoby a tehdejšího kon-
textu hovoří též o jejím druhém či třetím životě a často 
vznikají nové spory, které se odvolávají na původní 
osoby. Když tento jev začnu studovat, zjistím, že jde 
o mnohem bohatší a mnohem komplexnější záležitost 
než jenom o osobu jednoho reformátora. To jsme si 
ověřili v minulém roce a totéž bude i s výročím Martina 
Luthera, který kromě toho, že Němcům přeložil bibli 
do němčiny, byl představitelem typu církve, která sku-
tečně přinesla cosi nového. Proto se rozlišuje klasická, 
starověká církev, a potom církve reformačního typu.

Luther byl člověkem, který položil prst do ran teh-
dejší doby, a jestli nám jeho pravdivý přístup může 
pomoci, abychom i dnes mohli vkládat prsty do ran 
současnosti, budu velmi rád. To, co určitě znovu ote-
vře výročí 2017, rozhodně není nepřipraveno. Na rok 
2017 se v rámci ekumenického dialogu připravují lidé 
už celé desetiletí. Vybavuji si, že otázka, co s reforma-
cí, se v ekumenické radě církví a v rámci doktrinální 
sekce řešila už na přelomu roku 2000. Řeklo se tehdy, 
že odkaz reformace musí reflektovat především samy 
reformované církve. Vyjádřila se naděje, že se tak stane. 
Je samozřejmé, že i protější katolická strana a pravo-
slavné církve mají o čem přemýšlet. Takže já se vlastně 
na rok 2017 těším a věřím, že doplní širokou a krásnou 
mozaiku života evropského křesťanství.

K mozaice – nebo spíše k tavicímu kotlíku – se při-
rovnává i dnešní mísící se evropské multikulturní 
společenství. Nakolik je, nebo není možné i nábožen-
ské soužití?
Otázka zní, o jaký druh soužití má jít? Když máte mezi 
lidmi skupiny, které nejsou sourodé, je užitečné je 
k sobě pustit, ale potom je zase třeba, aby se od sebe 
vzdálily. Takový způsob soužití musí počítat s určitou 
periodicitou, že jsme spolu, že si chceme nějak naslou-
chat, ale současně každý má svůj svět. A ten typ soužití 
vyžaduje hranice a nějakou uspořádanost. Nejde jen 
o islám a křesťanství, je to třeba i nacionalismus  
v 19. a 20. století. Měli jsme tu rakousko-uherskou mo-
narchii, ale s nástupem nacionalismu se musely ve jmé-
nu národa a národovectví vymezit nové hranice.

Je potřeba nalézt nějaký způsob, jak uspořádat sou-
žití nikoli bez hranic, ale naopak s hranicemi. Nevěřím, 
že islám může prolnout celou společností dvou kultur. 
To je podle mého názoru utopie. Evropané a křesťané 
obecně se díky tomu, co jsme tady prožili, naučili velké 
míře adaptability. To bohužel islám neumí. Muslimové 
ze své podstaty udržují svoji identitu takovou, jaká je. 
Všude. V Londýně ihned poznáte, že je to skupina, 
která patří k sobě. V některých směrech se umějí otevřít, 
ale něco si budou vždycky hájit pro sebe.

Je potřeba nalézt nějaký způsob, jak 
uspořádat soužití nikoli bez hranic, 
ale naopak s hranicemi. Nevěřím, 
že islám může prolnout celou 
společností dvou kultur. 

v klidu srovnat pozici – a tam už se rodí nový zájem. 
Není úplný. Stále ještě jde o polemiku, ale srovnáváme 
v ní již jednu i druhou pozici a vyzdvihujeme její klady 
i zápory.

Ekumenismus v pravém slova smyslu začíná až ve 
čtvrté fázi, kdy se rodí nový zájem o protějšek. To se 
v rámci křesťanství v Evropě stalo především v záko-
pech první a druhé světové války. Lidé byli spolu 
v poměrně nekomfortní situaci a najednou jedna strana 
našla nový zájem o druhou stranu. V této čtvrté fázi 
vlastně my jako křesťané jsme v současné době. Zjistili 
jsme, že žít s protějškem má veliký smysl, i když nadále 
můžeme mezi sebou mít velké množství nevyřešených 
otázek. To je ekumenismus.

Stalo se šestisté výročí upálení Jana Husa a nadchá-
zející pětisté výročí kritického vystoupení Martina 
Luthera podnětem k novému pohledu na reformaci?

Jestliže si nechceme lhát do kapsy a jít cestou ekume-
nismu, musíme se o tyto podněty zajímat. Nehledáme 
snadné politické pozice pro jednu či dvě generace. Jde 
o postupný vývoj. Naše generace na něco navazuje 
a něco bude předávat. A pokud chci být platným člán-
kem v tomto řetězci, nechci nic přibarvovat, ale hledat 
pravdivou podobu daného jevu, ať již jde o Mistra Jana 
Husa, anebo Martina Luthera. Velmi mě zajímá, co se 
kolem těchto výročí odehrává.
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Soužití vyžaduje velmi moudré uvažování a pocho-
pení, kde islám a Evropa potřebují hranice. Když sou-
časný papež František přijímal Cenu Karla Velikého, 
zmínil tři věci, které jsou potřeba. Především poukázal 
na tzv. transfuzi paměti, to znamená k hledání a naleze-
ní správných kořenů, které máme. Zadruhé bychom si 
měli znovu připomenout a oživit, že každá menšina má 
být integrována. Nemáme integrovat jen utečence, ale 
všechno nové. Děláme to? Touláme se v nějakých tradi-
cích, ale to, co je nové, možná ani neumíme rozpoznat, 
a když to rozpoznáme, tak to hned stavíme proti tomu, 
co bylo staré. Považuji za velmi moudrý trend, když 
umíme integrovat to, co se ukazuje jako nové. A třetí 
věc je schopnost dialogu. Nejen si sednout a rozprávět, 
ale chápat dialog jako schopnost se setkat a vyjednávat 
s druhými. A ty tři věci bychom v Evropě měli oživit, 
i když je možné, že vyjednávání bude mít příkřejší 
podobu.

Hovořil jste o hodnotách, které sdílíme. Jak velký je 
problém hodnotového relativismu, o kterém se často 
mluví?
Nemáme zakořeněný hluboký hodnotový systém, takže 
hodnoty jako takové postupně ztrácejí svoji váhu a kaž-
dý si jako v supermarketu vybírá, co chce. Toto provi-
zorium nemůže dlouho vydržet. Bez hlubší perspektivy 
je sice možné sdílet jednu či několik hodnot, dokonce 
jsme schopni vytvořit společenství těch, kdo takový svět 
sdílejí, ale nakonec dochází k fragmentarizaci lidského 
soužití. Bez hlubší vize může být tento způsob zacháze-
ní s hodnotami dokonce hrozbou konfliktu do budouc-
na, to když na sebe zájmy jednotlivých skupin význam-
ně narazí. A proto je velkou výzvou znovu se zamyslet 
nad takovou vizí, kde hodnoty, které sdílím nejenom já 
osobně, ale i lidé okolo mě, jsme schopni sdílet společ-
ně. V evropské tradici chceme, aby se tak dělo ve světle 
rozumu, ale aby rozumářství netlumilo svěžest lidského 

ThLic. Prokop Brož, Th.D. Děkan Katolické teologické fakulty 
Univerzity Karlovy Prokop Brož působí v druhém funkčním období. 
Rodák z Náchoda vystudoval filozofii a teologii na Papežské laterán-
ské univerzitě v Římě. Na Papežské univerzitě Gregoriana v Římě 
se zabýval pojetím církve u Hanse Urse von Balthasara a získal 
licenciát. Od roku 2003 působil jako odborný asistent na katedře 
systematické teologie KTF UK a v následujících letech byl také fa-
kultním kaplanem. Od roku 2007 je sídelním kanovníkem Královské 
kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a od roku 2009 
děkanem Katolické teologické fakulty UK.

společenství, které počítá s láskou, vyžaduje hlubší svět 
víry a chová střízlivou naději pro budoucnost. Jestliže 
relativismus rezignoval na schopnost společně sdílet co 
možná největší množinu hodnot, je třeba dnes hledat 
cesty, jak se této rezignaci postavit čelem. A zde začíná 
seriózní etický diskurz.

Myslíte, že jsou nějaké hodnoty, které například 
v Čechách sdílíme?
Myslím si, že je to hodnota práce a pracovního úsilí, 
rodinný život, schopnost vážit si domova, tím nemyslím 
jen rodinu, ale být začleněn do nějakého členitějšího 
kontextu, např. do krajiny a do způsobu uspořádání 
kalendářního roku atd. Když papež Benedikt XVI. na-
vštívil v roce 2009 Českou republiku, vyzdvihl dva rysy 
naší mentality: zápas o svobodu a vnímání krásy.
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Žijí v Palestině, přesto jim život zachránil vznik státu Izrael. 
V padesátých letech dvacátého století se šířily zprávy, že 
jejich komunita už nejspíš zanikla. Samaritáni však již více 
než 2000 let tvoří společenství u hory Gerizim a letos se 
čtyři jejich zástupci účastnili 9. mezinárodní konference 
Společnosti samaritánských studií (Paříž) na Evangelické 
teologické fakultě UK, spolupořádané doc. Janem Duškem.
text Petra Köpplová Foto ČTK/AP, The Israel Museum in Jerusalem, Barry Britnell

vidět neviditelné
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Samozřejmě je otázka, jestli byl 
dřív Samaritánský pentateuch 
poukazující na horu Gerizim, anebo 
židovská verze Pentateuchu bez těch 
explicitních odkazů.

Samaritáni – nebo též Samařané – bývali 
velice široká náboženská komunita, která 
kvetla zejména v době helénistické, to zna-
mená ve 3.–2. století před Kristem v oblasti 
bývalého severního Izraelského království, 
jehož hlavním městem bývalo město Sa-
maří. Ve starozákonních textech v bibli se 
píše, že toto starověké království bylo zni-
čeno Asyrskou říší (722 př. Kr.), na jeho 
místě vznikla asyrská provincie Samařsko 
a potom se její existence v Bibli v podstatě 
ignoruje, protože je psána z pohledu sou-
sedního Judska. Až najednou v době perské 
a helénistické (zejména od 5. století př. Kr. 
dál) se začínají objevovat písemné prameny 
o Samaritánech, kteří měli svůj chrám na 
hoře Gerizim.

Komunita byla tedy velice významná 
v době perské a helénistické, potom v době 
římské či byzantské. Postupem času se 
zmenšovala a zmenšovala, ale má zajímavé 
středověké dějiny a rukopisy. Organizaci 
elitního setkání historiků starověku, biblistů, 
specialistů na Starý a Nový zákon, ale i na 
středověké dějiny měl na starosti biblista 
a epigrafik z Evangelické teologické fakulty 
UK se specializací na aramejské nápisy 
1. tisíciletí před Kristem docent Jan Dušek. 
K tematice Samaritánů a Samaří se dostal 
přes aramejské nápisy, které byly sepsány ve 
městě Samaří ve 4. století před Kristem, jež 
zpracovával jako doktorskou práci na paříž-
ské Sorbonně.

„Sice se jednalo o období, kdy o Samari-
tánech nelze ještě mluvit jako o náboženské 
komunitě, ale některé výsledky jsem před-
stavil na jedné z konferencí Společnosti 
samaritánských studií v roce 2008 a od té 
doby jsem s touto společností v kontaktu. 
Věnoval jsem se i paleografické analýze ara-
mejských nápisů v kameni, objevených na 
hoře Gerizim,“ dodává Dušek.

Samaritáni žijí v Palestině, ale přežít 
mohli i díky tomu, že vznikl stát Izrael. 
Mnozí získali izraelské občanství a po roce 

1948 vzniklo jejich druhé centrum v izra-
elském městě Cholon. „Pohybují se mezi 
těmito dvěma místy a snaží se vždycky 
vycházet s tím, kdo zrovna v Palestině vlád-
ne. Je to komunita, která nemůže bez hory 
Gerizim existovat,“ říká Dušek. Důležitým 
pramenem pro dějiny textů a rukopisů bible 
tvoří tzv. Samaritánský pentateuch, tedy pět 
knih Mojžíšových, které jsou i v židovské 
bibli a v křesťanských biblích. Pro biblisty 
je velice zajímavé studium rozdílů mezi 
židovskou a samaritánskou verzí Pentate-
uchu. Část textů objevených ve 20. století 
v Kumránu na břehu Mrtvého moře do 
jisté míry souhlasí s židovskou biblí, ale část 
do jisté míry souhlasí spíš se Samaritán-
ským pentateuchem. Vědci se soustředí na 
odlišné pasáže a řešení otázky, co bylo dřív. 
„Samozřejmě je otázka, jestli byl dřív Sama-
ritánský pentateuch poukazující na horu 
Gerizim, anebo židovská verze Pentateuchu 
bez těch explicitních odkazů. Někde se dá 
vystopovat, že odkazy na horu Gerizim jako 
například v samaritánském Desateru jsou 
ve srovnání se židovskou biblí druhotné, 
ale jinde, třeba v knize Deuteronomium 
27‚4 pravděpodobně židovská verze bible 
obsahuje druhotnou korekci původní verze 
dochované v Samaritánském pentateuchu. 
Podle této samaritánské verze, jakmile izra-
elské kmeny přijdou do zaslíbené země, na 
hoře Gerizim mají postavit oltář a na něm 
budou obětovat a na něj napíší slova Záko-
na. Židovská verze zde místo hory Gerizim 
zmiňuje horu Ebal, která byla naproti hoře 
Gerizim,“ vysvětluje docent Dušek.

Když mluví zbraně, mlčí múzy
Hlavní náplní práce Jana Duška je aramej-
ská epigrafika 1. tisíciletí př. Kr. Nekončící 
syrský konflikt a nestabilita regionu před-
stavují pro vědce fatální situaci. V nejlidna-
tějším městě Sýrie Aleppu, ale i v Damašku 
se snad stále nacházejí výjimečné muzejní 
kolekce. „Aramejské nápisy z doby železné →
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Doc. Jan Dušek, PhD., působí 
jako vedoucí centra excelence 
Historie a interpretace bible 
(projekt GAČR P401–12-G168). 
Je vědeckým pracovníkem 
v Centru biblických studií na 
Evangelické teologické fakultě 
Univerzity Karlovy. V letech 
2002–2005 pracoval jako vě-
decký pracovník („allocataire de 
recherche“) na École Pratique 
des Hautes Études na Sorbonně 
v Paříži.

Vidět neviditelné
Jak se člověk může epigrafickému řemeslu naučit? 
„Nápisy musíte číst tak dlouho, až poznáte tvary písmen 
typické pro různá dějinná období a začnete vidět rozdíly. 
Nejlepší způsob, jak se to naučit, je, že si jednotlivé 
nápisy ručně překreslujete na papír. Přes pohyb ruky za-
čnete postupně vnímat různé tvary jednotlivých písmen 
a jejich vývoj. Nejlepší je, když má nápis jasnou dataci. 
Třeba u rukopisů ze 4. století to bylo ideální, protože se 
jednalo o smlouvy o prodeji otroků, které měly datační 
formule, takže je lze na základě paralel s babylonským 
kalendářem přesně datovat na den. U nápisů bez jasné 
datace to je obtížnější, někdy je lze datovat pouze na 
základě analýzy písma. V některých případech jako 
bychom skoro viděli kameníkům pod ruce, jak nápis 
dělali. Někdy lze vysledovat, že na některých nápi-
sech rytých do kamene zřejmě pracovali minimálně 
dva lidé. Nejprve písař, který uměl psát a na kámen to 
načrtl. Jeden takový načrtnutý a nedovyrytý nápis se mi 
dokonce podařilo nedávno objevit, ale zatím jsem objev 
nepublikoval. Kameník, který přišel po písaři a měl nápis 
dokončit, nejspíš neuměl číst, protože v některých 
případech evidentně nepochopil, co je v té předloze; 
prostě ryl obrázky, tak tam vyryl třeba jiné písmeno, než 
jaké načrtl písař,“ uvádí Dušek.

zpracovávám od roku 2012,“ říká Dušek 
a konstatuje: „Právě od té doby je tam 
občanská válka. Musím pracovat s tím, 
co je dostupné v Evropě – jsou to nápisy 
v pařížském Louvru a v muzeích v Berlíně. 
Dosud jsem pracoval hlavně v Louvru a na 
pařížské akademii. Musím shánět starou 
fotografickou dokumentaci nápisů, která 
existuje, a podařilo se mi také získat přístup 
k otiskům nápisů, které se dělaly někdy 
v padesátých letech.“

V ideálním případě by se hotový přepis 
a komentář k nápisům ověřil na originále, 
to lze v některých případech v tzv. Akade-
mii nápisů v Paříži (Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres), která má doku-
mentaci k mnoha nápisům objeveným  
v 19. a 20. století.

„Poslední dva roky jsem zpracovával 
hlavně několik nápisů, které byly objeveny 
ve třicátých letech dvacátého století v Sefire 
kousek od Aleppa. Nenašly se v žádných 
oficiálních vykopávkách, ale někdy ve třicá-
tých letech se objevily na trhu starožitností. 
Prostě je nějací starožitníci v Aleppu nabídli 
k prodeji a potom se dalších dvacet let neví, 

co s nimi bylo. Až někdy po 2. světové válce 
byl jeden nápis zakoupen pro muzeum 
v Bejrútu a další dvě stély pro muzeum 
v Damašku,“ popisuje Dušek.

Jaké byly mezitím dějiny stél, nikdo neví, 
přitom se jedná o jedny z nejdelších nápisů, 
které máme k dispozici v takzvaném staroa-
ramejském dialektu. Smlouvy mezi dvěma 
státy a králi v okolí Aleppa byly uzavřeny 
někdy v polovině 8. století př. Kr., tedy 
těsně předtím, než celou tuto oblast dobyla 
Asyrská říše a všechna tato malá království 
zlikvidovala.

Králové tehdy mezi sebou uzavíra-
li smlouvy, kde si definovali povinnosti 
a práva jednoho k druhému, a jak se docent 
Dušek domnívá, „byli blízcí sousedé, proto-
že nápisy definují povinnosti při napadení, 
jako jsou dodávky jídla při obležení, pomoc 
při zajištění přístupu k vodě nebo dodržo-
vání spojovacích cest a průchod poslům, 
když je potřeba poslat zprávu. Asi tušili, že 
se blíží nebezpečí a že bude potřeba, aby 
se víc sjednocovali a víc spolupracovali na 
společné obraně, což je prostě stále aktuální 
téma.“
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Foto: Samaritán s rukopisem Samaritánského pentateuchu. 
V osmdesátých letech 20. století přímo na vrcholu hory Gerizim vykopával izraelský archeolog Jicchak 
Magen. Objevil zde aramejské nápisy, které datoval zhruba do období od 5. do 2. stol. před Kristem. 
Docent Dušek na základě publikovaných fotografií a díky vlastní paleografické analýze nápisů získal jiný 
pohled. Upřesnil dataci těchto nápisů do doby helénistické, zejména do začátku 2. století před Kristem.
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religiOzita a spiritualita 
jsOu jen nešťastné nálepky

Docent Zdeněk Vojtíšek se na katedře religionistiky Husitské teologické 
fakulty UK zabývá především studiem nových náboženských hnutí 
a takzvaných sekt. Informace čerpá nejenom z odborné literatury, ale 
i z osobní zkušenosti, a proto se nechal například zasvětit do reiki nebo 
absolvoval holotropní dýchání.
text Lucie Kettnerová Foto  Vladimír Šigut, René Volfík
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Jak si stojí Česká republika v oblasti duchovního ži-
vota dnes, pětadvacet let po změně režimu?
Česká společnost je společností západní a s ostatními 
západními společnostmi sdílí určité charakteristiky 
a určitý vývoj. Platí to i pro duchovní život, který tu lze 
vysledovat hned ve dvou typech. Jeden z nich je staršího 
ražení, spíše orientovaný na hodnoty moderní doby, 
jako jsou hledání pravdy, vrůstání do určitého řádu, 
respektování autority apod., a v tomto starším typu je 
duchovní život obhospodařován, chráněn a rozvíjen 
určitou náboženskou institucí. V současné době se však 
stále více prosazuje druhý typ života, který dává daleko 
větší důraz na osobní zážitek, na volbu způsobů, čím 
duchovní život naplnit, a který je velmi podezřívavý vůči 
jakékoli autoritě a vůči jakémukoli předepisování toho, 
čemu věřit nebo jak se chovat.

Těmto dvěma typům se někdy podle mého nepříliš 
šťastně říká religiozita a spiritualita. Zatímco religiozita, 
tedy ta institučně vázaná zbožnost, pomalu ustupuje 
z veřejného prostoru, tak necírkevní, osobní spiritualita 
se do veřejného prostoru naopak výrazněji dostává, díky 
čemuž začíná být ve společnosti stále více přijatelný 
například rozhovor o duchovní energii, reinkarnaci, 
převibrování tohoto světa do vyšší dimenze apod.

Proč k tomuto trendu u nás dochází?
Tento trend je dán zakořeněnou nedůvěrou k institu-
cím, která pravděpodobně vznikla už někdy v devate-
náctém století, kdy se proti sobě postavily česká národ-
ní a česká náboženská identita. Nedůvěra vůči nábo-
ženským institucím je tedy starší než komunismus, ale 
i komunismus ji ještě trochu posílil. A s touto primární 
nedůvěrou česká společnost vstupovala do postkomuni-
stického období.

Církevní instituce, především římskokatolická církev 
a církev českobratrská evangelická, si ale získaly určitý 
kredit svým protikomunistickým postojem, a tak byla 
určitá naděje, že tento kredit po roce 1989 využijí, ale 
to se vůbec nestalo. Společnost se hodně rychle vrátila 
k nedůvěře vůči institucím, a dokonce těch pětadvacet 
let tuto nedůvěru posilovala například nejmarkantněji 
v bojích o restituce. Česká společnost je tedy aktuálně 
poněkud napřed před společnostmi ostatními v prefero-
vání spirituality před religiozitou.

Myslíte, že některé okolní státy půjdou podobným 
směrem?
Myslím si, že dokonce všechny půjdou stejným směrem. 
Nechci, aby to znělo fatalisticky nebo fundamentalistic-
ky, ale je to důsledek pluralizace západních společností 
a oslabení instituční zbožnosti a tam, kde to vypadá 
jinak, je to v podstatě klam, který může velmi rychle 
skončit. Nedomnívám se například, že by Poláci byli 
náboženštější než Češi, ale mají velkou důvěru v církev 
a nedělá jim problémy církev navštěvovat. To se podle 
mého může ale velmi rychle změnit. Stejně jako se to 
změnilo nebo mění ve Španělsku, kde to také vypadalo, 
že Španělsko je velmi katolickou zemi, ale pak se zni-
čehonic ukázalo, že to s tou mírou katolicismu není tak 
mimořádné.

Nebude to třeba strach z islámu, co Čechy vrátí k in-
stitucionálním církvím?
Tomu popravdě řečeno moc nevěřím. Mohlo by to po-
moci v návratu institučního náboženství do veřejného 
prostoru a přispět k tomu, že bude vnímáno jako nor-
mální chodit do mešity nebo do kostela či do synagogy. 
Ale že by strach z islámu nějak „nahnal“ lidi, kteří na 
veřejnosti mluví o křesťanském dědictví evropské civili-
zace, do kostelů, se nedá očekávat.

Říkal jste, že za nešťastné považujete nálepky religio-
zita a spiritualita. Proč?
Tyto nálepky nesou určité asociace, například že reli-
giozita je vázána na vůdce, strukturu či hierarchii nebo 
že má nějaká dogmata, zatímco spiritualita je v jistém 
naivním pohledu chápána jako zcela svobodná a nezá-
vazná. To je ovšem právě trošku kámen úrazu, protože 
ve skutečnosti se i v oblasti spirituality setkáme s velmi 
jednoznačně zastávanými dogmaty a hierarchickými 
strukturami, ale její stoupenci by to nikdy nepřiznali.
Podívejme se třeba na nedávno státem registrovanou 
náboženskou společnost, která se jmenuje Společenství 
Josefa Zezulky, což je společnost kolem léčitele Tomáše 
Pfeiffera. Léčitelství je právě typickým dějem, který se 
pojí se spiritualitou, ale najednou tady máme velmi pev-
né společenství, strukturované, se svatými texty, svatou 
zakladatelskou postavou Josefa Zezulky – a přitom je 
to vnímáno v oblasti takzvané spirituality. Nebo různá 

Řekl bych, že hodně lidí přijímá prvky 
spirituality naprosto nereflektovaně, a asi 
bychom je vystrašili, kdybychom řekli, 
že třeba jóga včetně zapalování vonných 
tyčinek a přinesení květinové oběti na 
oltář s obrázkem duchovního učitele je 
náboženství.

→



společenství reiki, která už mají pevnou dogmatiku, 
své vůdce, časopisy, instituce, či třeba nějaká tantrická 
společenství.

Dá se říci, jací lidé tato hnutí či uskupení vyhledávají?
Řekl bych, že hodně lidí přijímá prvky spirituality na-
prosto nereflektovaně, a asi bychom je vystrašili, kdy-
bychom řekli, že třeba jóga včetně zapalování vonných 
tyčinek a přinesení květinové oběti na oltář s obrázkem 
duchovního učitele je náboženství. Tito lidé, i když 
přijímají rozptýlené prvky různých náboženství, se sami 
prohlašují za ateisty, případně alespoň nevěřící, ale ve 
skutečnosti z těch prvků nějakým způsobem žijí nebo je 
nějak užívají. Může to mít i tu velice rozšířenou podobu 
duchovní energie, která se dá na někoho „pustit“, nebo 
naopak odejmout, ať již se jedná o léčitele, věštce, tai-či, 
anebo reiki.

V obecné rovině dnes k náboženským skupinám 
nebo k výslovně náboženskému duchovnímu životu 
spíše tíhnou lidé městští a vzdělanější, nakonec i řím-
skokatolická církev se tímto směrem proměňuje – usy-
chají venkovské farnosti, ale kvetou farnosti městské 
s mladými rodinami, často intelektuálně založenými. 
Podobně je to i s novými náboženskými hnutími, která 
jsou zase výrazně atraktivnější pro altruistické, citlivé, 
vzdělané intelektuály, možná trochu nejisté v této spo-
lečnosti a hledající možnost, jak se uplatnit, jak spo-
lečnosti pomoct, jak získat určitou orientaci v dnešním 
nesnadném světě.

Kolik takovýchto hnutí a skupin v Čechách je? Jsou 
jich desítky, stovky…?
Odhaduji, že strukturovaných hnutí, kdy můžeme říci, 
že někdo je něčeho stoupenec, někdo někam patří, jsou 
spíše stovky, ale malý počet, dejme tomu mezi jednou 
a dvěma stovkami.

A jsou u nás i takové, které by se daly nazvat jako ne-
bezpečné pro své stoupence?
Situace je velice nepřehledná a hlavně se hodně vzpírá 
nějakému jednoznačnému hodnocení, protože se spo-
lečenství jednak vyvíjejí a jednak mají mnoho aspektů, 
z nichž některé jsou přijatelnější a třeba i chvályhodné, 
jiné se mohou postupem času začít jevit jako daleko 

problematičtější. Například hnutí Hare Krišna, které 
bylo v devadesátých letech považováno za sektu, je dnes 
v podstatě všeobecně přijímaným novým náboženstvím. 
Naopak naše největší a velmi uznávané jogínské spo-
lečenství Jóga v denním životě může být vnímáno jako 
potenciálně nebezpečné, neboť jeho vůdce je v posled-
ních letech podezírán ze zneužívání svých následovníků.

Nebezpečnost má také mnoho kritérií a podob 
a míchají se do toho i naše vlastní hodnotová měřítka. 
Jedním z nich by asi bylo trestní stíhání jejich členů. 
I taková hnutí by se u nás našla. U velmi izolovaného 
hnutí Most ke svobodě, ležícího na samotě na Moravě, 
byl opravdu pokus trestně stíhat jeho vedení za různé 
formy násilí, ale nakonec byl případ odložen, protože 
skutky se údajně staly v minulosti, takže jsou proml-
čeny. Nebo prvoinstanční soud odsoudil dva vedoucí 
Cesty Guru Járy neboli bývalé Poetrie k vysokým 
trestům za znásilnění, zatím se čeká na nové projed-
nání, které nařídil odvolací soud. V některých zemích 
jsou v běhu procesy týkající se právě Mahéšvaránandy, 
zakladatele Jógy v denním životě. Je ale potřeba říci, 
že tyto údajné nebo možné trestné činy se týkají malé-
ho zlomku celosvětového počtu nových společenství 
a naprostá většina lidí, kteří toto společenství navštěvují 
nebo k němu patří, do toho nejsou nijak namočeni 
a jsou v tomto společenství šťastni.

Mluvit můžeme i o nebezpečnosti s ohledem na 
takzvanou manipulaci nebo lidově řečeno vymývání 
mozků, ale i tady je potřeba být hodně opatrný. Bezpo-
chyby v řadě náboženských, ale nakonec i nenábožen-
ských skupin – viz například tzv. šmejdy nebo politické 
strany či různé náborářské podniky – dochází k takové-
mu ovlivňování lidí, že se nám to zdá z mravního hle-
diska nečestné a nesportovní, jak by řekl Mirek Dušín. 
Ale odtud je stále hodně daleko k tomu, aby to byl 
trestný čin. Navíc s touto manipulací musí onen údajně 
postižený vyjádřit určitou formou souhlas, protože to 
naplňuje nějakou jeho potřebu, třeba nevědomou.
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Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D., vystudoval obor učitelství češ-
tiny a angličtiny na FF UK, do učitelského zaměstnání mu ale režim 
neumožnil nastoupit. Proto působil jako laický duchovní v církvi bra-
trské a živil se jako programátor. Po revoluci mu zájem o religionisti-
ku při zaměstnání umožnila práce pro církevní nakladatelství Oliva. 
K zájmu o současný duchovní život ho definitivně přitáhla dobrovol-
ná práce pro Společnost pro studium sekt a nových náboženských 
směrů, kterou v roce 1993 pomáhal založit a jejímž je mluvčím.

Na HTF UK vyučuje od roku 1999, v současné době zastává post 
vedoucího katedry religionistiky. Interně působí také na katedře 
religionistiky ETF UK a jako externista přednáší na PedF UK. Bada-
telsky se zaměřuje zejména na nová náboženská hnutí, současná 
žitá náboženství, mezináboženský dialog či milenialismus.

Poradna Společnosti pro studi-
um sekt a nových náboženských 

směrů se nachází v budově 
HTF UK, Pacovská 4, Praha 4. 
Otevřená je jak členům akade-
mické obce, tak klientům z řad 

veřejnosti. Osobní návštěvy jsou 
možné jen po telefonické nebo 
písemné domluvě. Více infor-

mací na www.sekty.cz v rubrice 
Poradna.



Mluvit můžeme i o nebezpečnosti 
s ohledem na takzvanou manipulaci nebo 
lidově řečeno vymývání mozků, ale i tady 
je potřeba být hodně opatrný.
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Takže kritérium nebezpečnosti a podchycení této 
nebezpečnosti je vždycky velmi složité a možná nejne-
bezpečnější na tom je právě stanovení nějaké hranice 
mezi bezpečnými a nebezpečnými, protože ty údajně 
bezpečné skupiny se mohou někdy chovat nebezpečně 
a ty údajně nebezpečné mohou být nálepkováním nebez-
pečnosti posunuty k nějaké skutečné nebezpečnosti.

Jak provádíte svůj výzkum kultů, hnutí a nábožen-
ství? Spíše na základě teoretických studií, nebo jste si 
různé metody i sám vyzkoušel?
Jako religionista se snažím být v kontaktu s různými 
společenskými skupinami, takže v podstatě každou 
chvíli se jedu někam podívat. Vyzkoušel jsem i všechny 
možné metody, například jsem zasvěcen do reiki nebo 
jsem absolvoval holotropní dýchání. Absolvoval jsem 
všechny možné metody s církvemi i s necírkevními ná-
boženskými společnostmi, jsem s nimi téměř v denním 
styku, znám i vedoucí a řadové členy. Snažím se tedy 
mít ruku na tom náboženském tepu doby, abych měl 
informaci nejenom z odborné literatury, ale i z osobní 
zkušenosti.

Na HTF funguje poradna Společnosti pro studium 
sekt a nových náboženských směrů, v níž se specia-
lizujete na problémy lidí v náboženské oblasti. Pro 
koho je poradna určena?
Klientelou jsou nejčastěji lidé, kteří se nechtěně dostali 
do kontaktu s méně známým náboženským hnutím, 
toto hnutí třeba považují za sektu a mají obavu, že je 
nebezpečné pro ně nebo že se nějak týká jejich rodiny 
či vzdálenějších příbuzných. Těmto lidem poskytnu in-

formaci, co to je za hnutí nebo jaká je věrouka, liturgie, 
praxe atd. Naše setkání potom někdy přechází do pora-
denské praxe, kdy s klienty hledáme určité komunikační 
strategie, jak navázat nebo udržet komunikaci s lidmi, 
kteří jsou výrazně nábožensky „jiní“ nebo kteří si vy-
pracovali radikální způsob duchovního života, v jehož 
důsledku byla ta komunikace oslabena. Hledáme také 
možnosti, jak se vyrovnat s určitými ztrátami v rodině 
v důsledku přerušené komunikace, a to už potom může 
přejít do psychoterapeutického sezení.
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Život a dílo Karla IV. jsou nevyčerpatelným tématem, a tak 
ani po vydání více než tisícistranné monografie se odborník na 
středověk profesor Jiří Kuthan nepřestává touto problematikou 
zabývat. Doba Karla IV. byla nepochybně obdobím civilizačního 
vzestupu, ale profesor Kuthan se už teď těší na rok 2019 – 
jubilejní rok úmrtí Václava IV. a počátku husitských válek.

text Petra Köpplová Foto Jiří Hroník, René Volfík

ve správné dObě 
na správném místě

Blíží se podzimní část karlovských oslav, 
a tak by mne zajímalo, zda po velké mo-
nografii o Karlu IV. stále pracujete na 
něčem karlovském, anebo jste téma již 
uzavřel?
Nevím, jestli je to úplně dobře, že se v po-
slední době naše práce váže na velká jubilea, 
ale je tomu tak. Jubilea vytvářejí pro nás 
poněkud nátlakovou situaci, která vede 
k tomu, že určité věci musíme k jejich datu 
finalizovat. Tak tomu bylo i v případě velké 
knihy o Karlu IV. a jeho době, na níž se au-
torsky podílel profesor Jan Royt. Když její 
výtisk dostal do ruky náš rektor a otevřel ji, 
řekl mi vzápětí: „Ale jedna kapitola mi tam 
chybí.“ Měl pravdu, já vím o celé řadě ka-
pitol, které v té knize mohly být. Karel IV., 
jeho život a dílo jsou nevyčerpatelným 
tématem a mám obavu, že už nikdy se mi 
nepodaří se od něj odpoutat.

Sférou mého zájmu je středověk, takže 
pokud jde o významná jubilea, mě nečeká 
rok osmnáct – výročí konce první světové 
války, vzniku republiky a dalších událostí, 
padesát let od přepadení Československa 
armádou SSSR a dalších, tehdy „spřátele-
ných“ států. Ale středověk si připomeneme 
hned o rok později – v roce 1419 zemřel 
český a také římský král Václav IV., což byla 
složitá a rozporuplná postava. Tehdy také 
začala léta husitské revoluce. Pražské umění 
v desetiletích vlády Václava IV. bylo jiné než 
za Karla IV., kdy významná díla vznikala 
velmi často ve službách dynastické a státní 
reprezentace. Václav IV. takovou potřebu 

neměl. Nicméně pražské umění Václavovy 
doby bylo v evropském měřítku nesmírně 
kvalitní, navíc jeho vliv se i daleko za hra-
nicemi českých zemí ve velké míře rozvinul 
právě tehdy, to znamená po smrti Karla IV.

V této době došlo i k velkým posunům 
v duchovní sféře. Ta desetiletí byla naplněna 
neuvěřitelným ideovým kvasem a dynami-
kou – a to vše vyústilo v počátek husitské 
revoluce. Ta byla někdy nahlížena jako 
období velké slávy českého národa, ve sku-
tečnosti to byla léta naplněná nesmírně kru-
tými událostmi, nelze nevidět temné stránky 
této epochy a jejich dlouhodobé důsledky 
pro naši zemi, k nimž patřila i její izolace 
v evropském rámci.

Kdybychom se vrátili ke Karlu IV., také to 
není úplně jednoznačná postava…
Samozřejmě se v životopise Karla IV. na-
jdou i stíny. Snad asi největší je historie 
židovského pogromu. Karel IV. patrně tušil, 
že něco takového se chystá, a dokonce ně-
které židovské majetky daroval svým příz-
nivcům nebo osobám, ze kterých příznivce 
chtěl mít, ještě před jeho začátkem. To je 
věc, která na pragmatické počínání Kar-
la IV. nevrhá zrovna nejlepší světlo.

Ale Karel byl nepochybně mužem veli-
kých vizí. Jen málo vizionářů však dokáže 
záměry proměnit v činy, a to on uměl. Na 
rozdíl od svého syna Václava IV. věděl, že 
nelze usnout na vavřínech, že je zapotřebí se 
o ně neúnavně a s plným úsilím zasazovat 
každý den, každou hodinu. Tím byl naplněn →

Jubilea vytvářejí 
pro nás poněkud 
nátlakovou 
situaci, která 
vede k tomu, 
že určité věci 
musíme k jejich 
datu finalizovat.



34 panorama ForUm 34

Karel byl 
nepochybně 
mužem velikých 
vizí. Jen málo 
vizionářů však 
dokáže záměry 
proměnit v činy, 
a to on uměl.

jeho nesmírně činorodý život. Mimo jiné 
právě proto je naprosto fascinující.

A když se vrátíme zpátky k devatenáct-
ce – bublá to dnes stejně, že nám za chvíli 
někdo vypadne z okna, jak se v roce 1419 
stalo na Novoměstské radnici?
Doba Karla IV. a pak i doba jeho syna 
Václava IV. byla v naší zemi a zvlášť v Praze 
dobou úžasného civilizačního vzestupu. 
V zemi, která svou úrovní daleko zaostávala 
za předními oblastmi Evropy, se Praha stala 
rezidenčním městem vladaře Svaté říše řím-
ské, která zabírala velkou část evropského 
kontinentu, a to se všemi – zejména pozi-
tivními – důsledky, jaké to s sebou neslo. 
V Praze se rychle hromadilo bohatství a vel-
ká míra luxusu, čehož samozřejmě využívala 
špička tehdejší společnosti. Nelze si myslet, 
že jiné vrstvy obyvatelstva na tom byly hůře 
než – dejme tomu – v předchozím století, to 
v žádném případě ne. Ale ony nůžky mož-
ností se nepochybně silně rozevíraly, což 
vyvolávalo i společenská pnutí.

Kdybych porovnával úžasnou lucembur-
skou dobu s naším časem, tak si myslím, že 
česká společnost zažívá léta takového bla-
hobytu, jaký tu, málo platné, dosud nikdy 
nebyl. A mám pocit, že si to ne dobře a ne 
všichni uvědomujeme.

Pokud se ještě vrátím zpátky k 14. a rané-
mu 15. století, k době Václava IV., množila 
se kritika namířená vůči tehdejší praxi 
církve. Věc je složitější, než jak vstoupila do 
českého celonárodního povědomí. Nebyla 
to záležitost jenom Jana Husa a jeho přátel 
a souputníků. Mnohé osobnosti, které byly 
na důležitých místech církve, na arcibiskup-
ském stolci v Praze, případně měly velký 
vliv na kostnickém koncilu, si byly vědomy 
nezbytnosti reforem. Nemůžete nemít pocit, 
že společenské klima v Čechách a zejména 
v Praze doslova vibrovalo, až se – jak to 
můžeme označit – dějiny daly do pohybu.

Zdá se, že je tomu tak i dnes. Po roce 
1989 se mohlo zdát, že vznikly nové, stabi-
lizované poměry, že život plyne bez otřesů. 
Ale poslední roky tomu už tak není – válka 
(nikoli krize) na Ukrajině způsobená ruskou 
agresí, imigrace, teroristické činy, brexit.

Člověk by se měl poučit z doby dřívější, 
ale je současný přístup Evropy adekvátní 
situaci? Je naše tolerance a snaha o dodr-
žování lidských práv udržitelná?
Říká se, že historie je učitelkou života, ale 
lidstvo se ke své škodě nikdy nedovedlo 
z historie dost dobře poučit. To je jedna věc. 
Druhá je ta, že idea společné Evropy – při-
znávám, že mně nesmírně blízká – není zda-
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Jak jsme objevili Karlův plášť 
„Kdybyste se ptala na nějaké nové objevy, tak nový Karl-
štejn nebo novou svatovítskou katedrálu neobjevíme. 
Takové ambice mít nelze. Ale mohu tu vzpomenout na 
jednu ze stop Karla IV., na niž jsem narazil, když se sbíral 
materiál pro Karlovu monografii. Jeli jsme před několika 
lety v Itálii do kláštera v Anzú u Feltre položeného vy-
soko na úbočí nesmírně strmé hory. Karel IV. tam získal 
ostatky světců sv. Viktora a sv. Corony, které dal převézt 
do Prahy. Když jsme odtamtud odcházeli, místní kněz 
nám řekl, že v ambitu je freska, která nás může zajímat. 
Na ní je vyobrazen Karel IV. u otevřeného hrobu obou 
světců. Doprovodný nápis pak zvěstuje, že Karel IV. 
těmto světcům daroval svůj zlatý plášť. A protože jsme 
se na místě dověděli, že ten plášť je dodnes chován 
v muzeu ve Feltre, okamžitě jsme tam odjeli. Nevypada-
lo to, že do místního muzea ve Feltre chodí mnoho lidí. 
Čekali jsme, než asi půl hodiny po začátku otvírací doby 
přišla kustodka, a tam jsme v takové dřevěné skříni 
ten úžasný Karlův plášť uviděli. Když jsem o tom kdysi 
vyprávěl Tomáši Zimovi, vyvstal nápad, že bychom si 
ten plášť vypůjčili do Prahy na jubilejní Karlovu výstavu. 
Ale najednou začaly složitosti. Plášť, o němž vícemé-
ně nikdo nevěděl, se stal významnou památkou, která 
nesmí za hranice Itálie. Nicméně nakonec se na výstavě 
v Karolinu přece jen ocitl,“ říká Kuthan.

Prof. PhDr. Jiří Kuthan vede od 
roku 2003 Ústav dějin křesťan-
ského umění na Katolické teolo-
gické fakultě Univerzity Karlovy. 
Věnuje se českému a evropské-
mu umění období středověku – 
zejména umění cisterciáckého 
řádu, architektuře a umění doby 
posledních Přemyslovců, v po-
sledních letech také architek-
tuře a umění doby lucemburské 
a jagellonské. Od roku 2013 je 
členem Vědecké rady Univerzity 
Karlovy a od roku 2015 Vědecké 
rady Grantové agentury ČR.

leka jenom o tom, že její předností by měly 
být ekonomické profity nebo prosperita 
eura. Tady jde o mnohem víc. Kdo jen tro-
chu zná dějiny Evropy, ví, že byly naplněny 
nesmírně krutými střety a válkami, které 
potenciál evropského kontinentu dlouho-
době vyčerpávaly – fatálním způsobem ve 
dvou světových válkách ve 20. století. Že 
se podařilo vytvořit veliký mírový prostor, 
je nesmírně pozitivní, ani to snad nelze 
náležitě ocenit. To je podstatně důležitější 
než úspěch eura nebo takové potíže jako na-
příklad řecká platební krize. Problémem je, 
jak tuto ideu společné Evropy harmonizovat 
s existencí národních států, a to nejen těch, 
které se vytvořily ve dvacátém století, mno-
hé z nich mají kořeny nesmírně staré.

Čechy se opět dostávají na periferii Ev-
ropy. Potřebovaly by naše země postavu 
osvíceného panovníka, který by pozdvihl 
kulturu a duchovní život?
Já bych na tuto otázku nejraději reagoval 
nepřímou odpovědí. Jestli bych něco záviděl 
dnešnímu Německu, tak to, že hlavou státu 
je prezident Joachim Gauck, který před ča-
sem navštívil naši univerzitu. Je to osobnost 
velkého duchovního rozměru. Jeho projev 
v Karolinu byl fascinující, úžasně vstřícný 
vůči naší zemi a univerzitě. S velkým zauje-
tím jsem si teď přečetl knihu Gauckových 
vzpomínek. A nám to chybí.

Stali jsme se víceméně čistě jednonárod-
nostním státem. Je to třeba důvod, že nás 
nic nežene dopředu?
Snad tu lze v této souvislosti vzpomenout 
už dobu první republiky. Byla – nebo je – 
taková tendence první republiku glorifiko-
vat, ale první republika měla také své stíny. 
Kdysi jsem se pokusil iniciovat, že by u nás 
v ústavu vznikla kniha o problémech první 
republiky. Nebyla to mimo jiné doba bez 
hospodářských afér, kdy by panovala jenom 
jakási ideální čistota, to v žádném případě 
ne. Tehdy jsem se dozvěděl, že by asi nebylo 
vhodné něco takového realizovat. Ale mys-
lím si, že dnes už by doba takovému počinu 
nebránila.

Je třeba přiznat, že první republika 
k německé národnosti v některých ohledech 
spravedlivá nebyla, ale i to bylo důsledkem 
mnohého z minulosti. Nakonec to vedlo 
k neblahému vyústění ve třicátých letech. 
Otázkou je, zda by se tak nestalo, i kdyby 
první republika vůči svým občanům němec-
ké národnosti byla vstřícnější.

Ale to se zase vracíme k tomu, jak se 
předkládají dějiny, jestli budeme Karla IV. 
představovat jenom v pozitivním světle.
Silný středověký panovník hrál samozřejmě 
ohromnou roli. Karel IV. nepochybně for-
moval ducha a intence své doby. Řekl jsem 
o tom v závěru svého proslovu v Karoli-
nu – že pro naši zemi a zejména Prahu bylo 
štěstím, že právě on se narodil na správném 
místě a ve správné době, ale tu si on sám 
také dovedl v lecčems přizpůsobit. Nebyl 
ovšem z českých panovníků jediný.

Jeho projev 
v Karolinu byl 
fascinující, úžasně 
vstřícný vůči naší 
zemi a univerzitě.
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Na tyto i jiné otázky se pokusí odpovědět nová Online 
encyklopedie migrace, která vzniká jako rozsáhlý pro-
jekt Studentského hnutí za solidaritu a akademického 
vedení pod záštitou fakult Univerzity Karlovy: Filo-
zofickou fakultou, Fakultou sociálních věd, Fakultou 
humanitních studií, Evangelickou teologickou fakultou 
a Právnickou fakultou.

V průběhu září bude encyklopedie spuštěna ve své 
první vrstvě hesel, která představují základní témata 
současného problému.

Fakta v širších souvislostech
Online encyklopedie migrace má vlastní webovou 
stránku encyklopedie.shzs.cz a funguje jako interaktivní 
mapa světa, která komplexně ukazuje migrační proudy 
směřující do Evropy. V této fázi se snaží interpretovat 
současnou migraci v Evropě ve třech hlavních proudech 
uprchlíků: z východní Evropy, Blízkého východu a ze 
severní Afriky zhruba od roku 2010. Vzhledem k tomu, 
že hledá kořeny migrace, důvody, které lidi vedou dát se 
do pohybu, není patrná pevná časová hranice, encyklo-
pedie svým záběrem zahrnuje v podstatě celé 20. století.

Na interaktivní mapě světa jsou rozmístěny symbo-
lické značky, které nabídnou čtenáři tematické okruhy. 
Ty se dále rozklikem rozbalují na jednotlivé okruhy otá-

zek, odkazy, hesla a komentáře, což vede ke stále širším 
souvislostem či hlubšímu poznání problému.

Značky nemusí nutně zobrazovat geografický bod, 
neboť mohou obsahovat teoretické heslo – fenomény, 
vysvětlení hodnot, pojem nacionalismus apod. Do 
mapy jsou ve značkách zanesena základní klíčová téma-
ta, která by měla být vidět na první pohled, a na konci 
článků se potom objevují související odkazy. Encyk-
lopedie se snaží vést čtenáře dál do hloubky – značky 
fungují jako rozcestníky, většina obsahu se nalézá „pod 
mapou“. Struktura encyklopedie je jako větvící se strom 
a vede čtenáře od nejpodstatnějších hesel směrem 
k okrajovým.

„Cílem encyklopedie je její uchopitelnost a poro-
zumění současné problematice migrace pro co nejširší 
okruh čtenářů z řad laické veřejnosti. Z tohoto důvodu 
jsou jejím základem stručná a srozumitelná hesla, která 
se snaží odpovědět na nejčastější otázky kladené v naší 
společnosti,“ říká hlavní koordinátor celého projektu 
Jakub Múčka z Fakulty humanitních studií.

Mapu bude doplňovat i rejstřík pro cílené hledání 
konkrétního hesla či problému a psaný text oživí grafy 
a obrazové ilustrace. Součástí encyklopedie migrace 
jsou nejen natočená videa o konkrétních tématech se 
spolupracujícími akademiky, ale pro lepší představu 

Jaké příčiny vedou k tomu, že lidé prchají ze 
svých domovů? Které jevy souvisejí s migrací 
a tzv. uprchlickou krizí? Co se skrývá za příběhy 
uprchlíků? Odkud uprchlíci pocházejí a kam směřují?
text Petra Adámková Foto UN Photo/OCHA/David Ohana

Online encyklOpedie migrace 
vzniká jakO mOzaika
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Online encyklOpedie migrace 
vzniká jakO mOzaika

„...každý 113. 
člověk na světě je 
v současné době 
buď žadatelem 
o azyl, vnitřně 
vysídlenou 
osobou, nebo 
uprchlíkem...“
zdrOj: http://bit.ly/2bJDmsf

encyklopedie.shzs.cz

Cílem encyklopedie je její 
uchopitelnost a porozumění 
současné problematice migrace  
pro co nejširší okruh čtenářů z řad 
laické veřejnosti.

čtenářů také konkrétní příběhy uprchlíků na stránce 
pribehyuprchliku.cz. Momentálně se natáčí video 
s dr. Danou Moree, vedoucí katedry studií občanské 
společnosti FHS o identitě a integraci. Encyklopedie 
migrace se snaží navázat spolupráci s již probíhajícími 
projekty, jako je například projekt Mluvící hlavy na 
FF UK. Encyklopedie se nebrání ani spolupráci s dal-
šími partnery, chce fungovat jako rozcestník obecně 
a navigovat čtenáře tam, kde nalezne odpovědi na své 
otázky. Tímto způsobem byla navázána spolupráce 
s webovou stránkou www.migraceonline.cz, encyklope-
die chce ale také oslovit i další organizace jak například 
Člověk v tísni, UNHCR, OSN, Amnesty International 
a další.

Pro větší důvěryhodnost se pod každý text pode-
pisuje jeho autor a/nebo konzultant. „Všichni autoři 
odborných textů se na přípravě encyklopedie podílejí 
dobrovolně,” říká Jakub Múčka a dodává: „Pro peda-
gogy a studenty se nám navíc podařilo zajistit finanční 
kompenzaci za každé heslo a věříme, že do budoucna 
najdeme další zdroje financování k rozšíření našeho 
projektu. Encyklopedii lze díky zvolené struktuře roz-
šířit do dalších oborů a oblastí a skládat tak obrovskou 
mozaiku z malých střípků – jednotlivých hesel. Dalším 
velkým cílem je také anglická mutace Online encyklo-
pedie, kterou bychom rádi spustili do konce roku 2016. 
V současné době jsme navázali kontakt s katedrou ame-
rikanistiky a zjišťujeme zájem studentů.”

Zapojit se můžete i vy
Výběr jednotlivých témat a hesel a koordinace Online 
encyklopedie migrace vzniká v pracovních skupinách 
zapojených studentů podle jejich oborů v konzultaci 
s danými katedrami od ledna 2016.

Texty hesel píší z větší části pedagogové, přičemž 
jednotnou dikci všech textů edituje seminář Jazyková 
redakce Online encyklopedie migrace pod vedením 

Mgr. Michala Hořejšího na katedře Ústavu českého 
jazyka a komunikace na FF UK, který bude díky zájmu 
studentů pokračovat i v tomto zimním semestru.

„Problematika migrace je velice široký pojem zahr-
nující opravdu hodně souvisejících oborů a možných 
hesel. Považuji náš projekt za velmi užitečný, ale také 
náročný a ambiciózní. Uvítáme proto každého, kdo 
se chce přidat k našemu týmu a zapojit se do přípravy 
a tvorby Online encyklopedie migrace – obor studia 
není limitující. Zapojení do projektu přináší studentům 
nejen velké zkušenosti z mezioborové spolupráce, kom-
petence a perspektivy, nutnost sledovat daný fenomén 
v mnoha souvislostech a z mnoha pohledů, což velmi 
vítají i pedagogové, ale v neposlední řadě i finanční 
ohodnocení jejich práce. Vždyť kde se stane, že arabista 
konzultuje text s teologem a zároveň žádá o názor poli-
tologa i muslimského imáma,” uzavírá Jakub Múčka, 
zástupce vznikající organizace Online encyklopedie 
migrace, z. s., která projekt oficiálně zastřešuje.



3×

Kampus 
Albertov
bude Praze
slušet
Podoba nového albertovského kampusu už se začíná 
rýsovat. Architektonickou soutěž na největší výstavbu 
naší alma mater v centru Prahy za posledních sto let 
vyhrálo studio Znamení čtyř – architekti. Náklady na 
pracoviště Matematicko-fyzikální, Přírodovědecké 
a 1. lékařské fakulty UK se odhadují na 2‚5 miliardy 
korun. Vznikne na Albertově jedinečný prostor pro 
budoucí práci a setkávání vědců i studentů, který 
zachová stávající genius loci?
 
fOtO René Volfík
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Kampus Albertov představuje v naší zemi 
výjimečnou urbanistickou strukturu. Zalo-
žení ulic a stavebních bloků má nakročeno 
k velkorysému celku, z něhož je však po-
stavena pouze část. Mnohý návštěvník by 
pod nánosem stavebních úprav z období 
socialismu, rozpadlých povrchů a divoce 
parkujících automobilů možná stěží rozpo-
znal velkolepost díla původních lokátorů. 
Jako vypadané zuby působí současná prázd-
ná místa, která volají po doplnění. Nové 
budovy Biocentra a Globcentra posílí celý 
kampus a vhodně doplní vědecká pracovní 
místa vedle škol. Kampus by měl ideálně 
být soběstačným světem kultivace vědění, 
jak ukazují mnohé úspěšné příklady vyspě-
lých zemí. A proto by měl být dále doplněn 
bydlením pro studenty a vědce, knihovnou, 
tělocvičnou a dalším vybavením a službami, 
které s jejich životy souvisejí. Nové budovy 
nabídnou kavárny a společenské prostory, 
těch však není nikdy dost, protože nabízejí 
místa pro vzájemné setkávání a tolik dů-

ležitou interakci (základ nových nápadů). 
V rámci Kampusu Albertov je dostatek 
místa pro další domy, které mohou naplnit 
ideál „města ve městě“. K tomu pomůže 
pestrý mix funkcí a způsobů využití spja-
tých s místem kultivace vědění. Přeji Uni-
verzitě Karlově, ať se dílo podaří, a velmi si 
vážím, že projekty Biocentra a Globcentra 
vybrala veřejnou architektonickou soutěží. 
Za to si zaslouží obdiv. V naší zemi to u vý-
znamných veřejných zakázek bohužel není 
samozřejmostí.

Ing. arch. Pavel Hnilička, Dipl. NDS ETHZ

pavel hniliČka architekti, s. r. O.

Současná prázdná místa  
působí jako vypadané zuby

Mnohý návštěvník 
by pod nánosem 
stavebních úprav 
z období socialismu, 
rozpadlých povrchů 
a divoce parkujících 
automobilů možná 
stěží rozpoznal 
velkolepost díla 
původních lokátorů.
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dOtvOření albertOva  
je správné rOzhOdnutí
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Univerzita Karlova má historické objekty 
rozmístěny v centru města, což je situace, 
která je typická pro školy s dlouhou historií 
a složitým vývojem. Na rozdíl od těch, jež 
vznikly později jedním počinem – založe-
ním komplexních univerzitních kampusů 
umístěných mimo centrum, jak je obvyklé 
v Americe nebo i v Praze (třeba nový kam-
pus České zemědělské univerzity, vzniklé 
po vyčlenění zemědělské fakulty z ČVUT 
v roce 1952). O to cennější jsou pro UK 
ucelené soubory v centru města charakteru 
lokálních kampusů. Dotvoření Albertova 
pro kampus Univerzity Karlovy je správné 
rozhodnutí, jelikož jde o koncentraci uni-
verzitních staveb se svébytnou atmosférou, 
navíc v těsném sousedství VFN, a je škoda, 
že se nepodařilo vykoupit v areálu pozemky, 
které nepatřily univerzitě. Bytové objekty, 
jež zde nedávno vznikly, porušují celistvost 
a charakter univerzitního kampusu a hlavně 
vyčerpaly část omezené kapacity lokality.

V menších městech si municipalita více 
váží terciárního školství. V Praze je mnoho 
vysokých škol, takže magistrát ani jednotlivé 
městské části výstavbu vysokých škol příliš 
nepodporují. Projevuje se to i na dostavbě 
kampusu ČVUT v Dejvicích. Pokud by se 
realizoval v předpokládaném rozsahu, mohli 
bychom třeba uvolnit Univerzitě Karlově 
naše budovy na Albertově, ale bohužel 
situace je taková, že ČVUT má jako jedi-
ná v Dejvicích zájem rozvíjet kampus. 
Dokonce ani VŠCHT dnes již nepodpo-
ruje dostavbu a chce pozemky komerčně 
prodat. Přitom kampus ČVUT se podle 
původních Englových plánů z první repub-
liky měl dostavět až k Vítěznému náměstí, 
s tím počítaly ještě územní plány na počát-
ku 90. let. Podle územního plánu z roku 
2000 je taková monofunkční výstavba už 
pouze výjimečně přípustná. ČVUT má také 
dlouhou a složitou historii, kromě areálu 
v Dejvicích je rozptýlena v mnoha objek-
tech v Praze, proto je opravdu unikátní 
a smutné, že když po vzniku Českosloven-
ska v roce 1923 dostala od státu pozemky 
ke svému rozvoji, nepodařilo se ideu a mož-
nost vytvořit v Praze ojedinělý kampus tech-
nické univerzity blízko centra města naplnit 
v původním rozsahu. Právě na prahu nové-

ho tisíciletí, kdy se v nových podmínkách 
otevřely možnosti vysokých škol a zvětšil 
se jejich význam i počet studentů, bylo od 
původního plánu rozsahu zástavby kampu-
su v Dejvicích upuštěno.

Když v Praze vzniká nová zástavba ucele-
ných prostor poblíž centra města, nikoho již 
ani nenapadne, že by tam mohl vzniknout 
univerzitní kampus, dnes nejvýznamnější 
pozemky zabírají spíše ziskové aktivity. 
Komerční tlak na využití pozemků je tak 
veliký, že jen koupě pozemků by byla velkou 
zátěží pro stavbu univerzitního kampusu. 
Tendence umístit na významné městské 
pozemky prestižní veřejné instituce, jako 
jsou divadla a vysoké školy, a vytvářet tak 
reprezentativní prostor Prahy, je minulostí. 
V 19. století, při regulaci nábřeží Vltavy, 
které mělo předtím spíše hospodářský cha-
rakter, bylo rozhodnuto vytvořit zde prostor 
pro vznik veřejných budov škol, divadel ad., 
jako jsou filozofická nebo právnická fakulta 
či Rudolfinum.

Zadání soutěže na Kampus Albertov 
mělo velice komplikovaný program, navíc 
na pozemcích v hodně definovaném pro-
středí stávajícího areálu, více jednotném než 
v běžném prostředí ve městě, kde se střídají 
různorodé vlivy a slohy. Na Albertově je 
prostředí ucelené a návrh, který vyhrál, 
tuto okolnost respektoval více než ostatní, 
což však nebyl hlavní důvod jeho umístění. 
Albertov má výhodu, že areál není tak veli-
ký. Problémem všech kampusů totiž je, že 
pokud se v nich nebydlí, večer se vyprázd-
ní, což není při větším rozsahu zdravý jev. 
Albertov je velmi uzavřený topograficky, 
městskými hradbami a sousedními pozem-
ky, takže možná i proto se tam absence 
večerního života projevuje více, než by se 
patřilo. Ale to je večer cítit i v kampusu 
ČVUT v Dejvicích, který je monofunkční 
a ulice nežijí jako ve městě. Kampus je 
kampus…

 Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

děkan fakulty architektury Čvut

Když v Praze vzniká nová zástavba 
ucelených prostor poblíž centra města, nikoho 
již ani nenapadne, že by tam mohl vzniknout 
univerzitní kampus, dnes nejvýznamnější 
pozemky zabírají spíše ziskové aktivity. 
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Abertov je jedno z mimořádných praž-
ských míst. Je to tichá enkláva střežená 
Karlovem, sv. Kateřinou, sv. Apolinářem, 
kostelem Zvěstování Panny Marie (klášte-
rem Na  Trávníčku), a dokonce samotným 
Vyšehradem. Je to tišina docela logicky vět-
šinově obsazená budovami Univerzity Kar-
lovy. Již Karlova doba vtiskla tomuto území 
duchovní rozměr a něco jako středověkou 
modernost – progresivnost, nadčasovost. 
Celá staletí byl do této enklávy vnášen duch 
spirituality, vzdělanosti a poznávání, prak-
ticky nic jiného. Již záhy v devatenáctém 
století se hned nedaleko prosadila progre-
sivní stavba porodnice U Apolináře a brzy 
nato byl promyšlen urbanistický koncept 
samotné zástavby tišiny Albertova. Svoji se-
bejistotu zde projevila i doba první poloviny 
dvacátého století v podobě budovy Pato-
logického a Purkyňova ústavu. Od té doby 
nic kromě vychytralé cizí komerční zástavby 
bytovými domy v jižním cípu albertovského 
kampusu. Tento cíp bude univerzitě jednou 
scházet, ale třeba ty byty jednou koupí! Tak 
tedy dlouho nic a téměř po století dějinná 
příležitost – možnost postavit dvě významné 
budovy pro vědu a výzkum: Biocentrum 
a Globcentrum.

V albertovském kampusu zůstala prázd-
ná místa, kam je možné výzkumná centra 
situovat. Jejich stavební program byl vypra-
cován s přesností na metr čtvereční – až 
z toho na mysli tanula otázka, zda je vůbec 
možné všechno takto dopředu vědět. S vel-
kou pečlivostí pak byla připravena architek-

tonická soutěž. V zadání bylo vše přesné, 
proto soutěž příliš nedovolovala polemiku 
či pátravý pohled. Vše proběhlo bezchybně. 
Asi jediní, kteří měli ještě možnost polemi-
zovat o všem, byli nezávislí porotci soutěže. 
Byl jsem jedním z nich a měl jsem možnost 
klást otázky, zda stavební program není pří-
liš exaktní a svázaný, zda se do území vůbec 
vejde, zda urbanistické předpoklady nejsou 
příliš omezující a zda je dost důrazu polo-
ženo na současný způsob internacionální 
kolektivní vědecké spolupráce.

Porota je vždy složena z množiny osob-
ností-individualit a její metody práce jsou 
postaveny na demokratických pravidlech. 
Takto kvalitně poskládaná porota zaru-
čuje, že výsledek nemůže být špatný, ale 
nezaručuje, že bude nejlepší. Bez rozpaků 
lze říci, že pro další kroky přípravy celého 
projektu byli vybráni velmi dobří architekti, 
se kterými bude moci Univerzita Karlova 
dále kreativně propracovávat svůj dějinný 
záměr pro Albertov. Všechny čeká ještě 
mnoho práce, aby na jejím konci stály dva 
domy umožňující dychtivou touhu efektivně 
bádat a poznávat. Věřím v konečný výborný 
výsledek!

Takový univerzitní kampus, to by mělo 
být něco jako Forum Romanum.

 Ing. arch. Josef Pleskot

ap atelier

Dva domy 
pro dychtivou 
touhu bádat

Bez rozpaků lze říci, že pro další kroky 
přípravy celého projektu byli vybráni 
velmi dobří architekti, se kterými bude 
moci Univerzita Karlova dále kreativně 
propracovávat svůj dějinný záměr pro 
Albertov.
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chtěl bych, aby se říkalO 
kampus albertOv

„Jsme zrakově citlivější a náš zrak dostal najednou 
hlad po formách. Po senzacích oka. Oko nám pomáhá 
rychleji vnímat a asociovat představy. Soustředit 
se ihned na moment pointy.“  Více než půl století 
staré tvrzení Jana Kotíka nepozbylo aktuálnosti. 
Jedenáct porotců hodnotících soutěžní návrhy 
Kampusu Albertov mělo jasno. A tak jsme se vydali 
za architektem Martinem Tycarem z vítězného studia 
Znamení čtyř – architekti. 
text Petra Köpplová fOtO Dan Materna vizualizace Znamení čtyř – architekti

44 ForUm romanUm ForUm 34



Věřím tomu, 
že naprostá 
většina principů 
v architektuře 
nebo v kultuře 
obecně již 
existuje, pouze 
se znovuobjevuje 
v trochu jiném 
světle.

Co pro vás architektura znamená?
Práce architekta je v hledání konceptu, 
tj. hledání principů úlohy, dále vedení pro-
jekčního týmu mnoha profesí a nakonec 
velmi důležitý dozor vlastní realizace, proto-
že až stavba je výsledkem architektovy prá-
ce. Soutěž je v tomto procesu úsek časově 
nejkratší, ale nejdůležitější. Je to rozhodující 
křižovatka, která říká, jakým směrem se vy-
dáte. Potom už po směru jen jdete a hlídáte 
si, abyste po něm šli bezpečně a správně. 
Už nejste postaveni před počáteční fatální 
volbu. Věřím tomu, že naprostá většina prin-
cipů v architektuře nebo v kultuře obecně 
již existuje, pouze se znovuobjevuje v trochu 
jiném světle. Jsou to stále tytéž principy ve 
světě kolem nás, a proto si nemyslím, že 
architekt vynalézá nějakou úplně novou 
formu, naopak navazuje na své předchůdce, 
aktualizuje.

Proč jste se do soutěže o Kampus Alber-
tov přihlásili?
Soutěže jsme se rozhodli zúčastnit právě 
kvůli typu úlohy. Nesmírně nás přitahuje 
stavba v prostředí, které je téměř hotové.

Chtěli jste tedy vycházet z tradičních 
forem?
Dosavadní výstavba na Albertově vycházela 
z pojetí vědy a vyššího školství jako místa pro 
elitní činnost – je to tedy klasická forma in-
stituce první poloviny 20. století. Je odvozena 
ze staveb šlechtických paláců, které kromě 
své funkce nesly ještě symboliku prestiže 
a výlučného postavení ve společnosti. To je 
cenný princip, který je potřeba zachovat.

Záměrem proto zůstalo zachování velko-
leposti.
Monumentalita na Albertově je přítomná, 
byl záměr, aby prostory byly velkorysé, 
přehledné a krásné. Nemáme v návrhu štu-
kové fasády a další kompozice, které se již 
neužívají, ale velkorysost je trvale potřebná. 
Prioritou bylo uzpůsobení stavby a zakom-
ponování do města, z čehož vychází potřeba 
estetického zážitku, nezapomínali jsme však 
ani na požadavek funkčnosti. Protože jde 
o vědu, funkce musí být stoprocentně racio-
nální. Racionalita se skrze vnitřní dispozice 
a uspořádání objevuje i v estetice, jež není 
formální, není zahlcena žádnými zbytečný-
mi výtvarnými formami, je také racionální.

Jak se do návrhu promítl požadavek mo-
derního a špičkového technického praco-
viště?
Byli jsme si vědomi, že věda a výzkum je 
v principu neustále se měnící proces, který 
přizpůsobuje své požadavky a nároky na 
technologie a zařízení. Bylo by nesmysl pro-
jektovat konkrétní místnosti pro definovaný 
cíl. Konstrukce je z podstaty maximálně va-
riabilní, bez přehánění je možné snadno vy-
tvořit jednoduchými úpravami halové pra-
coviště nebo oddělené boxové systémy. Rádi 
bychom se věnovali i možnosti vedení tech-
nologií bez zakrývání v některých částech, 
kde to není potřeba. Umožnili bychom tím 
jednoduchý uživatelský přístup. Zakrývání 
konstrukcí v podhledech znamená, že se za-
krývá i nosná konstrukce a železobetonová 
deska, jež má zase velmi pozitivní akumu-
lační vlastnosti pro prostředí. →
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Jak se budou v nových budovách Glob-
centra a Biocentra cítit vědci, pedagogové 
a studenti?
Pracovní, laboratorní prostory si představuji 
jako renesanci vědy a výzkumu ve smyslu 
čistoty i estetické jednoduchosti a pravdi-
vosti v užití materiálu. Hodně jsme proto 
přemýšleli o tom, že bychom rádi na veřejná 
místa použili dřevo nebo jiné přírodní ma-
teriály, které by v obou budovách vytvořily 
přátelštější prostředí. Pracovat dnes můžete 
na notebooku v parku nebo v kavárně a ten-
to posun by mohl být přítomen i v místech, 
jako jsou pracovny, kanceláře a laboratoře. 
Jde o drobnosti. Interiér by měl být spíše 
pobytový, postavený na detailu, materiálu 
nebo struktuře, textuře. Člověk se tomu 
musí věnovat více.

Architektonický ateliér Znamení čtyř – architekti 
založili absolventi FA ČVUT Juraj Matula, Richard Sidej 
a Martin Tycar v roce 1999. Jsou členy skupiny Nová 
česká práce, která vystavovala v Praze, Bratislavě a Ber-
líně a vydala programový manifest. Společníci se setkali 
na přednáškách o tradicionalismu a metodě analogic-
kého navrhování architekta Miroslava Šika. Studovali 
také u architektů Lábuse, Krátkého, Rajniše, Cíglera, 
Malinského nebo Brixe.

Bylo v náročných požadavcích něco, co 
vás odrazovalo?
Stavební program byl jedním z důvodů, 
proč jsme se rozhodli do soutěže jít. Je veli-
ce pečlivě naplánovaný, jeho součástí je celá 
řada míst a vybavení, která pomáhají oživit 
akademický život a rozbourávat limitované 
profesní využití. Jsou tam kavárny, student-
ský klub, studovna s nepřetržitým provo-
zem, celoalbertovská menza, jež by měla být 
otevřena veřejnosti. Je tam i parková úprava, 
což je další příležitost k pobytu vedle vyhlí-
dek na střeše.

Přesto – zadání se vám nezdálo náročné?
To ano. Jedná se o polyfunkční stavby 
s vysoce odbornými provozy. Kromě sedmi-
členného týmu naší kanceláře se projektu 
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Transformovat 
stavbu do nějaké 
podoby mi není 
vlastní, nejsem 
příznivcem toho, 
že by stavby 
měly vypadat 
jako zvířata 
nebo rostliny.

v soutěžní fázi účastnilo více než deset 
dalších specialistů. Stavební program je 
objemově na hranici, možná i trochu za hra-
nicí, co tamní území snese. Jsem proto rád, 
že v doporučení poroty zadavateli je zvážit 
drobnou redukci programu, není to ale vý-
znamný moment.

Pokud byste měl svou představu Biocent-
ra a Globcentra popsat, jaká by byla?
Koncept obou staveb spočívá v tom, že 
základní kvádr má uprostřed jedno jediné 
atrium – „nádvoří“. Když potom tento blok 
rozestoupíte v jeho dvou osách – podélné 
a příčné –, stavba v těchto místech zcela 
změní svůj charakter. Stane se maximálně 
prosklenou, v jednotlivých podlažích vznik-
nou vstupní partie, setkávací, jednací nebo 
relaxační prostory. Z jediného bodu upro-
střed atria vidíte všemi čtyřmi směry, čímž 
dosáhneme i vizuálního spojení uličního 
prostoru a atria. V obou centrech budou 
pracovat stovky lidí, je důležité, aby se měli 
kde setkávat. Směrem do atria budou ori-
entovány zasklené laboratoře a z menší části 
i pracovny. Meziokenní sloupky by měly 
být pro pocit exkluzivity obloženy dřevem, 

zároveň by současně fungovaly jako akus-
ticky pohltivý panel. Dalo by se uvádět ještě 
mnoho a mnoho dalších detailů.

Proč jste vsadili na konvenční podobu 
Biocentra a Globcentra? V současnosti 
jsou módní roztodivné tvary, stačí si 
vzpomenout na plánovaný blob na Letné 
pro Národní knihovnu…
Transformovat stavbu do nějaké podoby mi 
není vlastní, nejsem příznivcem toho, že by 
stavby měly vypadat jako zvířata nebo rost-
liny. Mimo jiné jsou tyto koncepty neekono-
mické, nefunkční. Areál je zasazen v údolí, 
přístupný pouze z jedné strany a chráněn 
terénem, celá situace spolu s architekturou 
vytváří velmi silný charakter místa. Kampus 
ale musí být dokončen. Když tam jdete 
dnes, místo působí skoro jako divadelní ku-
lisa, která vás bez vyrušení vtáhne do tam-
ního prostředí propojeného s tradicí české 
vědy. Je to prostor, kde je klid, protože je 
potřeba soustředění, a tím pádem i oáza pro 
okolní čtvrti.
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tichá krása 
bUjné veGetace 
na slUpi
text Ing. Ladislav Pavlata Foto René Volfík
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Univerzitní zahrada byla na svém současném místě Na Slupi ote-
vřena spolu s novými botanickými ústavy české i německé univer-
zity v roce 1898. Původní zahrada se nacházela od roku 1775 na 
smíchovském břehu, kde rozsáhlé sbírky ohrožovaly časté povodně, 
a tak došlo k jejímu přemístění.

„Dnes má botanická zahrada Na Slupi rozlohu tři a půl hektaru 
a vystavuje čtyři a půl tisíce druhů rostlin,“ uvádí Ladislav Pavlata, 
ředitel univerzitní botanické zahrady. Mezi jeho nejoblíbenější části 
patří v devadesátých letech zrekonstruované skleníky s tropickou 
vegetací.

Do tropického skleníku jej lákají romantická zákoutí s liánami, 
zpěv ptáků i žab a také jezírko s obřím leknínem – Viktorií Cru-
zovou. „Je to nádherná rostlina, která ukazuje neskutečný zázrak 
přírody. Každoročně ji vyséváme a ze semene o průměru půl centi-
metru vyroste během čtyř měsíců jedinec obřích rozměrů.“

Překvapením pro ředitele je i to, co občas dokážou někteří 
návštěvníci zahrady. Do jezírka jim jeden z nich vypustil pár kan-
číků citronových a tyto oranžové rybky se nakonec přemnožily tak, 
že je pracovníci vozili po desítkách do pražské zoo jako potravu pro 
plameňáky.

×

Adresa 
Na Slupi 16, 
128 01 – Praha 2
GPS 
N 50.070589 
E 14.419823 
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Přírodovědec, fotograf, anebo filmař? Petr Jan Juračka 
nechce mezi těmito obory volit, zatím stíhá všechno. 
Jeho fotografii si dal na obálku knihy Paulo Coelho, 
s popularizačními videi, které sám vymýšlí a vyrábí, se 
můžete setkat v nejsledovanější české televizi, velmi rád si 
s vámi ale bude povídat i o novém druhu perloočky, který 
nedávno objevil kousek od Prahy.
text Lucie Kettnerová Foto archiv Petra J. Juračky
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dOktOrský titul už 
dObyl, nyní je na 
řadě „ká dvOjka“
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V červnu Petr Juračka konečně po sedmi 
letech úspěšně ukončil své doktorské stu-
dium na Katedře ekologie Přírodovědecké 
fakulty UK, když obhájil svou disertační 
práci nazvanou Freshwater fishless pools: 
from the metacommunities to the syste-
matics. Kvůli sběru materiálu se na nějaký 
čas ponořil do roklí na Kokořínsku, kde 
kvůli ochraně obojživelníků a bezobratlých 
vznikly nové tůně, a sledoval, jak je tito 
drobní živočichové osidlují. Výzkum ukázal, 
že charakter krajiny je podmiňující pro to, 
kdo v dané lokalitě bude žít. „Tedy topogra-
fie krajiny spolu s počtem habitatů v okolí 
tůní jsou určující pro to, jací živočichové se 
v jednotlivých tůních vyskytnou a kolik jich 
bude. Toto kritérium je důležité nejenom 
pro druhy, jež se šíří pasivně, tedy na jiném 
živočichovi anebo větrem, ale i pro ty aktiv-
ně se pohybující, jako jsou vážky, ploštice či 
brouci,“ vysvětluje.

Při bádání v kokořínských tůních Jurač-
ka našel úplně nový druh perloočky, která 
dostala název Daphnia hrbaceki, český 
ekvivalent by zněl patrně pak „hrotnatka 
Hrbáčkova“. „Pojmenovali jsme ji po panu 
docentu Jaroslavu Hrbáčkovi, který byl prů-
kopníkem moderní hydrobiologie u nás,“ 
vysvětluje. Objevit nový živočišný druh prý 
není zase až tak vzácné, jak by se na první 
pohled mohlo zdát. Je to dáno zejména 
nárůstem dostupnosti genetických metod, 
díky nimž jste najednou schopni odlišit 
i druhy, které se morfologicky shodují. 
„Je možná až škoda, že je spousta druhů 
popisována na základě DNA, ale těžko se 
hledá morfologická charakteristika. U naší 
hrotnatky se nám povedlo oba pohledy pro-
pojit.“ Jak už zaznělo výše, hrotnatka patří 
mezi perloočky, což je druh, který je vědci 
extrémně probádaný, dokonce možná patří 
mezi nejstudovanější sladkovodní organismy 
na světě. Proto bylo pro odborníky překva-
pením, že byl nalezen úplně nový druh jen 
kousek od Prahy, v místě s bohatou hydro-
biologickou historii.

Jak rozšířený je tento druh, se zatím 
přesně neví. „Ještě před dvěma lety jsme 
věděli jen o jednom výskytu v ledničce ve 
Frankfurtu nad Mohanem. Dnes už víme, 
že se na Kokořínsku stále vyskytuje. V jedné 
ruské práci z 20. let minulého století jsme 
našli nakresleno něco hodně podobného, 
další zmínka o něm je z 50. let v Rimavské 
Bani na Slovensku, kde se našel starý pre-
parát, pak se našla i vajíčka z Drásova od 
Příbrami z 90. let,“ vyjmenovává dosavadní 
nálezy Petr Jan Juračka.

Petrova fotografie Bajkalu se objevila na obálce románu 
Paula Coelha Alef. Když na jaře jeden z nejprodávaněj-
ších autorů světa přiletěl do Prahy, aby tu oslavil milion 
prodaných výtisků svých knih v češtině, potkal se bě-
hem tiskové konference i s autorem snímku Bajkalu.

Tedy topografie krajiny spolu 
s počtem habitatů v okolí 
tůní jsou určující pro to, jací 
živočichové se v jednotlivých 
tůních vyskytnou a kolik 
jich bude.

Objev si vyžádal vylepšení  
pozorovacích metod
Nový druh se jeho nálezce snažil v terénu 
i laboratoři prozkoumat jak z pohledu eko-
logie, tak evoluční biologie. V rámci práce 
se skenovacím elektronovým mikroskopem 
došlo k vylepšení metody přípravy prepará-
tů, což se stalo další částí Juračkovy diser-
tační práce. Při přípravě vzorku vyzkoušel 
například nová chemická činidla na očištění 
živočichů od sedimentů. „Když pozorujete 
několik set let stará vajíčka, na jejich po-
vrchu nechcete mít žádné další organické 
zbytky, neboť zakrývají důležité struktury,“ 
vysvětluje důvod experimentu. Pokusil se 
také „rozebrat“ nabarveného milimetrového 
živočicha očním skalpelem na „prvočinite-
le“, pak ho usušit, a tím ho zakonzervovat 
pro další pozorování. Výborným preparáto- →
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rem a velkou oporou mu byl emeritní profe-
sor Vladimír Kořínek, který se zabývá právě 
taxonomií perlooček více než půl století.

Nejen vědou živ je člověk
I po ukončení studia ale Juračka na Přírodo-
vědecké fakultě UK dál zůstává. Částečně 
bude působit v oddělení vnějších vztahů, 
pro nějž pořizuje fotografie a videoreportá-
že z různých akcí, pokračovat by chtěl i ve 
výzkumu na Katedře ekologie společně se 
svým bývalým školitelem a vedoucím kated-
ry prof. Adamem Petruskem. Studenty na 
Albertově již několik let vyučuje mikrosko-
pickou techniku, vede Přírodovědný foto-
klub a výběrový seminář vědecké fotografie. 
K tomu ale samozřejmě plánuje i nadále 
fotit hory a zvířata a natáčet popularizační 
videa. „Kdo chce popularizovat vědu, měl by 
pocházet z vědeckého prostředí, měl by s vě-
dou udržovat kontakt a publikovat, aby vní-
mal rozměry vědecké práce,“ zastává názor.

Petra jste mohli už několikrát vidět 
v pořadu Víkend, kde právě populárním 
pohledem nahlíží na různé přírodověd-
né zajímavosti, jako jsou výšková nemoc, 
ochrana přírody pomocí vojenské techniky 
nebo plísně a bakterie žijící na našem těle. 
Jestli si myslíte, že v takto velké televizi 
autor dostane k ruce tým zaměstnanců, 
který jen koriguje, jste na omylu. Juračka 
nejprve navrhne různá témata, z nichž si 
televize jedno vybere, pak sepíše struč-
ný scénář a sám reportáž natočí, ozvučí 
a sestříhá. Na to vše mu stačí kamera 

a jeden „nadupanější“ počítač. „Ještě 
nedávno jsem byl tradiční fotograf a říkal 
jsem, že video nikdy. Pak jsem ale zjistil, že 
natočit dobré video je mnohem náročnější 
než udělat fotku. Video by totiž nemělo být 
jen prvoplánově líbivé, ale mělo by nést 
určitý příběh a sdělení,“ říká a neskrývá, že 
je v tomto oboru amatér, který se nechce 
srovnávat s velkými profesionálními týmy. 
„Jejich snímky i celý proces vzniku díla jsou 
prostě jiné.“

Čerstvě vystudovaný doktor ale neopustil 
ani fotografování. Stále fotí zvířata, k nimž 
získal vztah už v dětství, když chodil do zoo 
s tátou. Velkým zážitkem pro něj byla napří-
klad možnost fotit v Mongolsku vypouštění 
koně Převalského do volné přírody, nedávno 
pro změnu dělal sérii fotek v jihlavské zoo. 
I když říká, že není moc trpělivý, aby čekal 
na ideální situaci, vydrží stát i hodinu a půl 
u hrošince a vyčkávat, až se hroch pohne 
a zívne. „Když k tomu skutečně došlo, tak 
jsem špatně zaostřil a dobrou fotku jsem 
stejně neudělal,“ přiznává, že i jemu se 
občas nezadaří. Vyfotit je schopen jakékoli 
zvíře, nerad ale „pracuje“ s rybičkami za 
sklem a velkými zvířaty v zoo – i když jsou 
slon nebo žirafa krásná zvířata, při focení 
na malé ploše je velmi těžké najít záběr, na 
němž by nerušilo okolí.

V červnu vyrazil s Klárou Kolouchovou 
(dříve Poláčkovou), první Češkou, která 
zdolala Mount Everest, na horu K2. Klára 
by chtěla vystoupat až na vrchol, Petr 
takové ambice nemá, i když si od listopadu 

Jestli si myslíte, 
že v takto 
velké televizi 
autor dostane 
k ruce tým 
zaměstnanců, 
který jen 
koriguje, jste na 
omylu. 



Mgr. Petr Jan Juračka, Ph.D., absolvoval 
studium na Katedře ekologie Přírodově-
decké fakulty UK. I když fotografoval už od 
svého dětství, naplno se tomu začal věnovat 
až při studiích na Přírodovědecké fakultě 
UK. Se svým mikrosnímkem korýše nosatič-
ky vyhrál v roce 2009 první ročník soutěže 
Přírodovědecké fakulty UK Věda je krásná, 
v této soutěži i nadále působí jako člen po-
roty. V poslední době od klasické fotografie 
i makrofotografie částečně přešel k natáče-
ní videí, jejichž cílem je popularizovat vědu, 
které se Petr hodlá i nadále věnovat.
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poctivě zlepšuje kondičku. Po cestě chce 
hlavně filmovat a fotit, sbírat odborné mate-
riály pro fakultu, vzniknout by tu měl i další 
díl popularizačního pořadu pro televizi. 
S sebou si veze padesát kilogramů fotogra-
fické a filmové techniky, předpokládá ale, že 
nahoru mu s jejím odnosem do základního 
tábora pomohou najatí nosiči.

V budoucnu by se rád podíval třeba do 
Bhútánu, Namibie nebo do Arktidy. „Moje 
manželka říká, že klukovské sny se mají 
plnit, ale nemusejí se plnit všechny a hned. 
Tak uvidíme, co z toho se mi nakonec 
splní,“ dodává smířeně.

Mikroskopický snímek hrotnatky Hrbáčkovy
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kronika

Slavnostní bohoslužba  
v katedrále sv. Víta
14. 5. Slavnostní mši v den narození Karla IV. 
celebroval v katedrále sv. Víta kardinál Dominik 
Duka. Akademická obec a hosté univerzity takto uctili 
památku Karla IV.
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Kytice v královské hrobce
14. 5. Na počest významného výročí položil rektor UK prof. Tomáš Zima 
spolu s kardinálem Dominikem Dukou kytici v královské hrobce ve Svatovítské 
katedrále na Pražském hradě.
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13. 5. Zástupci mezinárodních univerzitních asociací podepsali 
spolu s rektorem Univerzity Karlovy a ministryní školství Pražskou 
deklaraci o roli univerzit v současném světě. Deklarace vyzdvihuje 
důležitost a nezastupitelnost vzdělání v současném světě a nutnost 
dodržovat a ctít humanistické a demokratické ideály a principy.

Představitelé tří významných mezinárodních univerzitních asoci-
ací Coimbra Group, Europaeum a UNICA se sešli v Karolinu, aby 
zde jednali o otázce akademických svobod, významu vědy a výzku-
mu či otevřené společnosti, tedy o aktuálních otázkách spojených 
s odkazem zakladatele Univerzity Karlovy pro současnost.

Pražská deklarace http://cuni.cz/UK−7456.html

Konference rektorů  
a podpis Pražské deklarace

Dorothy Kelly, předsedkyně výkonné 
rady Coimbra Group

Alain Beretz, předseda LERU

Konference rektorů
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Lucemburský velkovévoda Jindřich 
převzal mezinárodní Cenu Karla IV.
13. 5. Velkovévoda Jindřich Lucemburský převzal v Karolinu 
mezinárodní Cenu Karla IV. Toto ocenění je udělováno osobnos-
tem, které svým kulturním, vědeckým či politickým dílem dosáhly 
evropského významu a přispěly k pozitivnímu směřování současné 
civilizace.

Velkovévoda Jindřich Lucemburský obdržel cenu, již udělují Uni-
verzita Karlova a hlavní město Praha, u příležitosti oslav 700. vý-
ročí narození Karla IV. Je teprve šestou osobností, které byla tato 
významná cena udělena. V minulosti se nositeli ceny staly význačné 
osobnosti z oblasti filozofie, hudby či medicíny (Paul Ricoeur, Carl 
Friedrich von Weizsäcker, Mstislav Leopoldovič Rostropovič, Ivan 
Moravec či John Foxton Ross Kerr).

Slavnostní 
shromáždění 
akademické 
obce
13. 5. Zástupci akademické obce se shro-
máždili spolu s představiteli 47 evropských 
i světových univerzit a významných osob-
ností veřejného života České republiky na 
slavnostním zasedání v budově Karolina. 
Proslovy pronesli předseda vlády Bohuslav 
Sobotka, rektor Univerzity Karlovy prof. 
Tomáš Zima, prorektor prof. Jan Royt, 
historik umění prof. Jiří Kuthan a rektor že-
nevské univerzity prof. Yves Flückiger.
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Přípravy na výstavu Druhý život 
Karla IV. Do Prahy přicestovalo roucho
11. 5. Do Karolina přicestovalo roucho, které daroval Karel IV. 
roku 1354 do kostela sv. Corony a sv. Viktora v Anzú a obdržel za 
to od duchovních ostatky sv. Viktora. Roucho bylo na konci 15. sto-
letí použito na oltářní antependium, následně v roce 1668 přešito 
na ornát a na přelomu 19. a 20. století opět na plášť. Ten je tvořen 
z 27 fragmentů patřících k dvěma různým tkaninám. Hlavní motiv 
tvoří plod granátového jablka zarámovaný v mandorlách a obklope-
ný bohatou vegetací. Na bočních fragmentech tušíme dekoraci ve 
tvaru dubových či akantových listů, která je obtížně rozpoznatelná.
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V Karolinu se otevřela výstava 
Druhý život Karla IV.
12. 5. Slavnostní vernisáží byla v Karolinu zahájena výstava Druhý život Karla IV., kterou univerzita 
připravila spolu s Národní galerií. Výstavní projekt představil veřejnosti řadu unikátních a dosud ve-
řejně neprezentovaných exponátů, spojených s karlovskou tematikou. Výstava se pokoušela představit 
návštěvníkům, jakým způsobem byla vnímána osobnost Karla IV. v průběhu staletí následujících po 
jeho smrti. Z dlouhodobé perspektivy byl zhodnocen nejen jeho odkaz státnický a politický, ale také 
historický a kulturní.
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12. 5. Praha se dočkala další velké výstavy k oslavám – expozice 
v Národním technickém muzeu se zaměřuje na stavitelské umění 
v době velkého stavebního rozmachu během vlády Karla IV. Záštitu 
nad ní poskytl mj. i rektor UK Tomáš Zima.

Hlavním tématem expozice je stavba opevnění Nového Města 
pražského, důležité části města, protože bez fortifikace zajišťující 
bezpečnost by existence tehdejšího města nebyla možná. Ve výstav-
ním sále je vztyčena část rozestavěné hradby, která je postavena 
podle původní technologie a za pomoci autentického materiálu. 
Zmapována je zde celá technologie stavby a její fáze od lámání 
kamene přes jeho zpracování, dopravu a samotnou stavbu hradby. 
Návštěvník si tu také může osahat jednotlivé materiály a sezná-
mit se s dobovými nástroji, jako jsou originály středověkých seker 
a řada dalších.

Výstava potrvá až do 5. února 2017, doprovází ji lektorované pro-
gramy pro školní skupiny.

Další dárek 
k narozeninám:  
Výstava Civitas 
Carolina aneb 
stavitelství doby 
Karla IV.
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vernisáž výstavy 
císař karel iv. 
1316–2016

13. 5. Česko-bavorská zemská výstava Cí-
sař Karel IV. 1316–2016 představí Karla IV. 
jako mimořádnou osobnost evropských po-
litických a kulturních dějin, jako zbožného, 
vzdělaného, cílevědomého a prozíravého pa-
novníka, který k prosazení vlastních cílů ne-
váhal použít širokou paletu diplomatických 
prostředků, lest a taktizování nevyjímaje.

Výstava se koná ve Valdštejnské jízdárně 
v Praze až do 25. září a následně v Norim-
berku v Germánském národním muzeu od 
20. října 2016 do 5. března 2017. Pořadateli 
výstavy jsou Národní galerie v Praze a Dům 
bavorských dějin ve spolupráci s Vědeckým 
centrem pro dějiny a kulturu východní 
a střední Evropy při univerzitě v Lipsku.

Slavnostního zahájení výstavy ve Vald-
štejnské jízdárně se účastnili také přední 
zástupci univerzity.
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7. 5. Několik tisíc lidí navštívilo akci nazvanou Všech-
no nejlepší, Karle IV. – Open Air na Karláku. Program 
zahrnoval divadelní vystoupení, šermířské souboje, 
soutěže pro děti a tvořivé dílny, nechybělo ani středo-
věké tržiště se stánky s jídlem a pitím i ukázkami histo-
rických řemesel. Akci pořádaly 1. lékařská fakulta UK 
a Všeobecná fakultní nemocnice společně s městskou 
částí Praha 2. Studenti 1. lékařské fakulty zájemcům 
ukázali, jak správně provést první pomoc, samovyšet-
ření prsou či jak si správně čistit zuby, děti se mohly 
zastavit v Nemocnici pro medvídky.

Pražané na Karlově náměstí 
oslavili 700. výročí narození 
Otce vlasti
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karel je king
14. 5. V rámci partnerství s Českým rozhlasem se univerzita po-
dílela na akci Karel je king. Studenti provozovali na party na Letné 
stánek s fotostěnou, kde bylo možné pořídit si snímek s Kingem 
Karlem, nebo se zapojit do různých soutěží apod. Součástí oslav byl 
koncert, lasershow a Tag tool jam.

Komentované 
prohlídky 
pražských kostelů
14. 5. Univerzita připravila 
prohlídky pražských chrámů, 
jež jsou úzce spjaty s činností 
a odkazem Karla IV. Odbor-
ných prohlídek se ujali studenti 
oboru dějin umění Katolické 
teologické fakulty UK, kteří při-
pravili také medailonky kostelů.
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Univerzita Karlova udělila  
zlatou medaili

prof. MUDr. Bohuslavu Ošťádalovi, DrSc.,
za dlouholetou činnost v akademických or-
gánech, za zásluhy o rozvoj postgraduálního 
doktorského studia biomedicíny a rozvoj 
lékařských věd v oblasti experimentuální 
kardiologie
31. 3. 2016

prof. RNDr. Jaroslavu Nešetřilovi, DrSc.,
za celoživotní práci ve vědě a šíření dobrého 
jména Univerzity Karlovy a vybudování světo-
vé známé pražské školy diskrétní matematiky 
a založení Institutu teoretické informatiky na 
Univerzitě Karlově
28. 4. 2016

doc. JUDr. Petru Pithartovi
za mimořádné zásluhy o prosazení koncep-
ce demokratického právního státu v České 
republice
6. 4. 2016

Irině Bokovové,
generální ředitelce UNESCO, za podporu 
humanistických a demokratických principů 
a ochranu kulturního dědictví
16. 5. 2016

Mgr. Janu Podroužkovi
za jeho zásluhy o rozvoj vzdělávání cizinců 
v České republice
26. 5. 2016

prof. Dr. Ulrichu Rüdigerovi
za jeho mimořádné zásluhy o rozvoj vědecké 
a pedagogické spolupráce mezi Univerzitou 
Karlovou a Univerzitou Kostnice
24. 6. 2016

in memoriam prof. Ing. arch. Daliboru 
Veselému, M.A., Ph.D.,
za jeho zásluhy o rozvoj meziuniverzitní spo-
lupráce v oblasti dějin umění a za velkorysý 
knižní dar Univerzitě Karlově
11. 7. 2016

Univerzita Karlova udělila 
slavnostní list
prof. MUDr. Václavu Šimonovi, DrSc.,
za šíření slávy a věhlasu naší alma mater 
svým rozsáhlým vědeckým dílem i společen-
ským působením
16. 5. 2016

Univerzita Karlova udělila 
stříbrnou medaili

doc. PhDr. Mirei Ryškové, Th.D.,
za její zásluhy o rozvoj biblických věd a za 
dlouhodobé vědecké i pedagogické nasaze-
ní rozvíjející akademické prostředí Univerzity 
Karlovy
28. 4. 2016

doc. RNDr. Vladimíru Hanákovi, CSc.,
za jeho vědecko-pedagogické zásluhy o roz-
voj oboru zoologie a šíření dobrého jména 
Univerzity Karlovy
28. 4. 2016

prof. MUDr. Václavu Seichertovi, DrSc.,
za jeho vědecko-pedagogické zásluhy o roz-
voj oboru anatomie a šíření dobrého jména 
Univerzity Karlovy v zahraničí
28. 4. 2016

prof. RNDr. Janu Černému, Ph.D.,
předsedovi Ústřední komise Biologické 
olympiády, za mimořádné zásluhy o spoluor-
ganizování Biologických olympiád
28. 4. 2016

doc. PaedDr. Janu Farkačovi, CSc.,
za mimořádné zásluhy o spoluorganizování 
již 25 Biologických olympiád
28. 4. 2016

RNDr. Tomáši Soukupovi, CSc.,
významnému českému fyziologovi, který je 
posledních 20 let koordinátorem Mezinárod-
ní Biologické olympiády
28. 4. 2016

prof. PhDr. Janu Sokolovi, CSc., Ph.D.,
za rozvoj humanitního vzdělání na Univerzitě 
Karlově, založení její fakulty humanitních 
studií a za trvalou kultivaci diskuze o aktuál-
ních celospolečenských otázkách
26. 5. 2016

prof. MUDr. Aleši Žákovi, DrSc.,
za jeho vynikající výsledky v pedagogické 
a vědecké činnosti a zásluhy o rozvoj lékař-
ských věd
26. 5. 2016

prof. PaedDr. Radce Wildové, CSc.,
za její vynikající výsledky v pedagogické a vě-
decké činnosti a mimořádné zásluhy o rozvoj 
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
23. 6. 2016

Profesor Tomáš Halík 
převzal čestný doktorát 
Oxfordské univerzity
Diplom čestného doktora bohosloví (Doc-
tor of Divinity, honoris causa) byl teolo-
govi a filozofovi Tomáši Halíkovi předán 
22. června. Před ním obdrželi čestný dok-
torát Oxfordské univerzity pouze tři Češi: 
prezident Masaryk (1927), prezident Beneš 
(za války, v březnu 1940) a prezident Václav 
Havel (1998).

Spolu s Tomášem Halíkem získali čestný 
doktorát např. Američan prof. Paul Krug-
man, nositel Nobelovy ceny za ekonomii, 
lord Mance, soudce Nejvyššího soudu 
Spojeného království, japonská architekt-
ka Kazuyo Sejima, hlavní designér Applu 
Jonathan Ive, estonský skladatel Arvo Pärt 
či španělský režisér Pedro Almodovar.

Foto  John Cairns Photograph

Rektor UK profesor Tomáš Zima 
oslavil padesáté narozeniny
Na počátku července oslavil významné ži-
votní výročí rektor Univerzity Karlovy pro-
fesor Tomáš Zima. K jubileu mu společně  
s členy kolegia přejeme vše nejlepší.

Profesor Jan Blahoslav Lášek 
oslavil významné životní jubileum
Emeritní děkan Husitské teologické fakul-
ty UK prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, 
Dr.h.c., oslavil v červenci 60. narozeniny. 
Církevní historik a vedoucí katedry historic-
ké teologie a církevních dějin na Husitské 
teologické fakultě UK vedl po dvě funkční 
období tuto teologickou fakultu. V současné 
době působí také v kolegiu rektora.
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mAgAZíN
FORUm ZVíTěZIL
V SOUTěžI ZLATý STŘEdNíK

Časopis Univerzity Karlovy Forum si 
z letošního 14. ročníku soutěže Zlatý 
středník odnesl prvenství ve své kate-
gorii Nejlepší časopis a noviny veřejné 
státní správy a také mimořádnou 
cenu Grand Prix za celkovou tiskovou 
kvalitu. Forum tak patřilo k několika 
málo hvězdám večera, který poslední 
dubnový čtvrtek patřil firemní komu-
nikaci a slavnostnímu vyhlášení ceny, 
již každoročně vyhlašuje oborové 
sdružení PR Klub.

„Potěšilo mě, že se podařilo splnit 
část představy o moderní prezentaci 
univerzity, a rozhodnutí poroty po-
tvrdilo, že jsme se vydali správným 
směrem,“ okomentovala ocenění 
šéfredaktorka Fora Petra Köpplová. 
Časopis Forum prošel redesignem 
a obsahovou proměnou v roce 2014 
na základě rozhodnutí prorektora pro 
vnější vztahy profesora Martina Ko-

váře ve spolupráci s Filipem Blažkem 
a jeho grafickým stu diem Designiq.

„Úspěch časopisu Forum skvěle 
ukazuje, že na rektorátu Univerzity 
Karlovy funguje to, čemu se říká 
team work. Petro, Lucie a všichni 
ostatní díky,“ uvedl k úspěchu prorek-
tor pro vnější vztahy Martin Kovář.

Porota mezi 127 přihlášených 
periodik rozdala ocenění za nejlepší 
firemní periodická i neperiodická 
média celkem ve čtrnácti kategoriích 
a nově přibyla cena Grand Prix za 
grafiku, obsah i celkové zpracování.

O soutěži Zlatý středník:
Profesní soutěž Zlatý středník 
se poprvé uskutečnila 
v roce 2002. Hodnotí firemní 
periodická i neperiodická 
média určená k reprezentaci 
společnosti, prezentaci výrob-
ků a služeb vůči zákazníkům, 
obchodním partnerům nebo 
zaměstnancům. 
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