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Optická
mikroskopie,
která slouÏí 
k vûdeckému
poznání, stála 
u nápadu
uspofiádat v˘stavu
Svûtlo v kamenech
(více na str. 12–13).
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EVROPSK¯ DÒM 
V KRÁLÍKÁCH

Krásné babí léto v sobotu 22. 9. 2007 pfiálo slavnosti otevfie-
ní Evropského domu v mûsteãku Králíky na ãesko-polském

pomezí. Slavnost byla zasazena do 3. kulturního setkání Králí-
ky-Miedzylesie a oslav 15. v˘roãí SdruÏení obcí Orlicko.

Tomuto regionu se Akademie vûd âR vûnuje jiÏ nûkolik let
v rámci spoleãn˘ch projektÛ právû se SdruÏením obcí Orlicko.
Prezentaci pfiírodovûdného i historického v˘zkumu zdej‰ího
teritoria najdete v interiéru b˘valého mû‰Èanského, dnes Evrop-
ského domu. Místopfiedseda AV âR Jifií Velemínsk˘ promluvil
nejen pfii zahájení provozu nového centra pro setkávání na‰ich,
polsk˘ch i nûmeck˘ch obãanÛ, ale také na námûstí pfii pfiíleÏi-
tosti oslav 15. v˘roãí SdruÏení obcí Orlicko.

Text a foto HaM
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Slova excelence 
a centrum excelence 
se skloÀují ve v‰ech
pádech. JenÏe v˘znam
slova mÛÏe b˘t chápán
velmi rozdílnû.To vypl˘vá i z ohlasÛ fieditelÛ
vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch institucí na anketní otázku
Akademického bulletinu, co dûlají pro dosaÏení
excelence ve v˘zkumu. Abychom vy‰li vstfiíc
na‰im ãtenáfiÛm, zejména vûdeck˘m pracovníkÛm 
a vedoucím ústavÛ, poÏádala jsem pfiedsedu 
AV âR prof. Václava Paãese, zda by mohl upfiesnit,
podle jak˘ch kritérií lze excelenci stanovit.

AV âR je instituce, která se primárnû vûnuje základnímu – vyhledá-
vacímu – v˘zkumu. V nûm, pfiinejmen‰ím v pfiírodovûdn˘ch oborech,
jsou hlavním v˘stupem publikace pÛvodních v˘sledkÛ, které se získaly
vûdeckou prací. V dne‰ní dobû jsou vûdecké mezinárodní ãasopisy
hodnoceny podle rÛzn˘ch kritérii, napfi. impakt faktorem. Kvalita publi-
kace je posuzována podle impaktového faktoru ãasopisu, v nûmÏ je
oti‰tûna, ale také podle citovanosti, podle toho, kolik má autorÛ, a dal-
‰ích kritérií. PfiestoÏe je to trochu „kalkulaãková“ metoda, je velmi dÛle-
Ïitá jako základ hodnocení vûdecké práce jednotlivce, skupiny, ústavu
i celé zemû. Proto v Akademii klademe velk˘ dÛraz na publikování pÛ-
vodních v˘sledkÛ v co nejlep‰ích ãasopisech. Kromû toho se jednotliv-
ci, ústavy i celá instituce prezentují dal‰ími dÛleÏit˘mi aktivitami, napfi.
zvaním na pfiedná‰ky na mezinárodních kongresech nebo pozváním
k napsání review. DÛleÏité jsou v˘sledky, jeÏ se pfiímo aplikují, napfi.
nov˘ lék nebo nov˘ pfiístroj; ty jsou pfiinejmen‰ím na úrovni skvûlé pub-
likace, ne-li vy‰‰í.
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˘ Ale v Akademii vûd máme i humanitní obory

a spoleãenské vûdy a také technické obory, kde
se kritérium hodnocení trochu posouvá. I u tech-
nick˘ch vûd mají publikace pÛvodních v˘sledkÛ
velk˘ v˘znam, tfiebaÏe mÛÏe pfievaÏovat sloÏka
pfiím˘ch aplikaãních v˘sledkÛ. V˘znamné jsou pa-
tenty, ale jen ty, které vedou k praktickému vyuÏití
v˘sledkÛ.
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V oborech humanitních a spoleãensk˘ch vûd je
hodnocení vûdecké práce nejtûÏ‰í. Nûkteré mají
napfiíklad regionální charakter. Práce se ãasto
publikují v jin˘ch typech ãasopisÛ, tfieba neimpak-
tovan˘ch. U ãásti tûchto oborÛ jsou dÛleÏité knihy,
leckdy v˘stavy nebo sborníky k v˘stavám, nûkdy
se poãítají i obsáhlé recenze. Vzpomínám si, jak
Graham Green jednou fiekl, Ïe nejlep‰í recenzi na
jeho knihu napsal Josef ·kvoreck ,̆ kter˘ tenkrát
nejlépe pochopil, co v té knize bylo. Takov˘ inte-
lektuální vklad zaslouÏí ocenûní. Je tfieba, aby si
vûdecká komunita daného oboru sama stanovila
kritéria a aby sama dala najevo, kdo je vynikající
a kdo ne. PfiestoÏe v hodnocení hrají velkou roli
knihy, které nejsou impaktovány a mohou b˘t na-
psány v ãe‰tinû, pfiece jen by se i ve vût‰inû hu-
manitních a spoleãensk˘ch vûd mûl mezinárodní
aspekt zdÛrazÀovat.

Pane pfiedsedo, dostáváme se k druhému termí-
nu a tím je centrum excelence. Jsou nûjaká pravi-
dla, podmínky a parametry, které musí splÀovat,
aby se mohlo takto naz˘vat? 

Termín centrum excelence mám opravdu nerad.
Centrum se nestává excelentním tím, Ïe se tak na-
z˘vá, ale stává se excelentním svou prací. KaÏd˘ ví,
zda je pracovi‰tû excelentní nebo ne bez ohledu na
jeho název. Nehledû na to, Ïe oznaãení excelence
nebo centrum excelence je ãasovû limitováno. Nûkdy
se mÛÏe stát, Ïe je skupina excelentní po nûjakou
dobu, poté se tfieba vyãerpá tématika nebo odejdou
schopní lidé a najednou uÏ excelentní není. Tento
termín se ale pouÏívá, a vím, Ïe na evropské úrovni
se centra excelence posuzují v zásadû podle kritérií,
o nichÏ jsem v pfiedchozí odpovûdi hovofiil.

Je bez diskuze, Ïe vûdu nelze direktivnû fiídit. Ne-
mÛÏe se v‰ak stát, Ïe kvÛli Národním programÛm v˘-
zkumu a vytãen˘m, tedy podporovan˘m, prioritním
smûrÛm v˘zkumu si nev‰imneme nûjakého, obraznû
fieãeno, rozcestníku a pfiejedeme dÛleÏitou kfiiÏovatku?

To je dobrá otázka, protoÏe já jsem zásadnû pro-
ti stanovení jak˘chkoli priorit v základním v˘zkumu.
Stát má dostatek nástrojÛ k tomu, aby smûroval v˘-
zkum, kam potfiebuje. Jednotlivá ministerstva mo-
hou vypisovat programy na urãitá témata, která je
v dané dobû potfieba fie‰it.

Základní v˘zkum – to hlavní, co v Akademii vûd
dûláme – by se nemûl fiídit nûjak˘mi prioritami, kte-
ré byly urãeny shora. Potenciál jednotlivce a jeho in-
vence se nejlépe vyuÏije, kdyÏ on sám navrhuje, co
by se mûlo dûlat, a potom na to seÏene (nebo ne-
seÏene) peníze v soutûÏi o grantovou podporu.

Pfii zmûnách v Akademii vûd po roce 1989 se vy-
cházelo z my‰lenky, Ïe ve státû s deseti miliony oby-
vatel nemÛÏeme dûlat v‰echno, a Ïe se tedy soustfie-
díme jen na to, co je excelentní podle tûch kritérií,
o kter˘ch jsem mluvil. Tenkrát se fiíkalo: JestliÏe bude
excelentní historiografie, budeme ji podporovat, kdyÏ
nebude excelentní fyzika, tak ji prostû dûlat nebude-
me. Já na to mám jin˘ názor. Myslím si, Ïe instituce,
jako je Akademie vûd, by mûla pokr˘vat víceménû
celou vûdu. VÏdy bychom mûli mít lidi, ktefií mají pfie-
hled a zachytí nástup nûãeho nového, dÛleÏitého
a pfieskupí síly tím smûrem. BohuÏel k takové flexibili-
tû máme daleko. Pokud v nûjakém oboru nûco není
excelentní nebo velmi dobré, tak se to musíme snaÏit
posílit. A snahou Akademie vûd âR by mûlo b˘t po-
krytí  v‰ech vûdních oborÛ v ‰ir‰ím slova smyslu, a to
kvalitní vûdou. �

MARINA HUÎVÁROVÁ
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I. OBLAST VùD O NEÎIVÉ P¤ÍRODù

RNDr. Václav Cílek, CSc., 
Geologick˘ ústav AV âR, v. v. i.

1. Doba vertikálního plánování je za
námi, smûr vûdy si vûdci urãují sami tak,
aby dostali granty a aby téma bylo publi-
kovatelné v tzv. lep‰ích ãasopisech.V tak-
to nastaven˘ch podmínkách je hlavním
zamûstnáním fieditele ne‰kodit ostatním.

2. ¤íkám lidem, Ïe jednou budeme
muset platit dluhy vlád a Ïe se pak mÛÏe snadno stát, Ïe kromû ji-
ného dojde k redukci poãtu vûdcÛ, takÏe je v jejich zájmu prosím,
aby mûli pûkné v˘stupy.

3. MÛÏu, ale nechci.

Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc., Ústav
teorie informace a automatizace
AV âR, v. v. i.

1. Nechci urãovat direktivnû nûjaké prio-
ritní smûry a pfiedepisovat sv˘m kole-
gÛm, jakou problematikou se mají ãi ne-
mají zab˘vat. K tomu nemám potfiebn˘
pfiehled ve v‰ech oborech ãinnosti ústa-
vu, a navíc v souãasném systému úãelo-

vého financování by to ani nebylo moÏné. Budu v‰ak prosazovat,
Ïe „právo na Ïivot a podporu“ mají v na‰em ústavu jen smûry pro-
kazatelnû úspû‰né, aÈ uÏ se úspûch projevuje kvalitními publika-
cemi nebo dobr˘mi aplikacemi, o které je zájem.

2. Mám trochu usnadnûnou úlohu, protoÏe uÏ b˘val˘ fieditel
ústavu prof. Mare‰ razil zásadu, Ïe jeden ‰piãkov˘ v˘sledek je lep-
‰í neÏ deset prÛmûrn˘ch. PoÏadavek excelence byl tedy v na‰em
ústavu uplatÀován (a pracovníky akceptován) jiÏ v minulosti a já
nebudu muset v tomto smûru nijak zásadnû mûnit my‰lení lidí. Sa-
mozfiejmû se budu snaÏit vylep‰it konkrétní nástroje, od atestaã-
ních kritérií aÏ k mimofiádn˘m odmûnám za ‰piãkové publikace,
ale to by bylo na del‰í povídání.

3. Srovnává se mi tûÏko, neboÈ jsem v minul˘ch podmínkách
funkci fieditele nevykonával. Statut v. v. i. nám zatím pfiinesl hlavnû
velk˘ nárÛst administrativy, nutnost pfiepracovat v‰echny vnitfiní
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pfiedpisy, povinnost mít dozorãí radu, provádût audit apod. Îádnou
vûc, která by pozitivnû ovlivnila vûdeckou ãinnost ústavu, jsem za-
tím nezaznamenal, ale tfieba se v budoucnu nûjaké klady objeví.

RNDr.Radan Huth, DrSc., Ústav fyziky
atmosféry AV âR, v. v. i.

1. Obecnû fieãeno, snaÏím se kultivo-
vat a dále rozvíjet liberální prostfiedí, kte-
ré na na‰em ústavu jiÏ tradiãnû panuje.
Domnívám se, Ïe právû liberální prostfie-
dí je dÛleÏit˘m pfiedpokladem pro kvalit-
ní vûdeckou práci a pro zapojení mla-
d˘ch vûdeck˘ch pracovníkÛ. M˘m cílem

je udrÏet Ústav fyziky atmosféry mezi nejlépe hodnocen˘mi pra-
covi‰ti Akademie vûd.

2. SnaÏím se v˘zkumné pracovníky odstínit od dopadÛ admi-
nistrativních opatfiení, zmûn právních statutÛ, zmûn právních no-
rem. Prosazuji, aby hospodáfiská správa byla servisem pro vûdce
a nikoliv naopak, kdy leckde hospodáfiská správa stanoví pravidla
v˘hodná pro ni, nikoliv pro tvÛrãí pracovníky. Dále jsem vyuÏil
moÏností dan˘ch statutem v. v. i. a zavedl mzdov˘ systém zv˘hod-
Àující kvalitní a produktivní vûdce – viz níÏe. Pfiipravuji systém od-
mûÀování za publikaãní aktivitu, vedení doktorandÛ a diplomantÛ
a za dal‰í aktivity, které jsou projevem vûdecké kvality.

3. Vût‰ina zmûn vyvolan˘ch pfiechodem na statut v. v. i. je pfieváÏnû
administrativního, administrativnû-ekonomického a formálního cha-
rakteru. Snad jedinou zmûnou v˘znamnou pro vût‰inu pracovníkÛ je
moÏnost vytvofiení vlastního mzdového pfiedpisu.Této moÏnosti jsme
u nás plnû vyuÏili a vytvofiili mzdov˘ systém, kter˘ finanãnû ohodno-
cuje skuteãnou v˘konnost pracovníkÛ, nikoliv „odsezená“ léta.

Doc. RNDr. Petr Luká‰, CSc., Ústav
fyziky materiálÛ AV âR, v. v. i.

1. Fyzika materiálÛ a materiálové vûdy
patfií k rychle a trvale se rozvíjejícím
vûdním disciplínám s pomûrnû rychl˘m
dopadem do prÛmyslové sféry. Celosvû-
tovû existuje v tûchto oblastech mnoho
aktivních institucí.V˘zkumné aktivity ÚFM
samozfiejmû pokr˘vají jen segment celo-

T¤I OTÁZKY PRO ¤EDITELE ÚSTAVÒ AV âR,
VE¤EJN¯CH V¯ZKUMN¯CH INSTITUCÍ

V letním dvojãísle Akademického bulletinu jsme uvefiejnili úpln˘ pfiehled novû jmenovan˘ch fieditelÛ akademick˘ch pracovi‰È – vefiejn˘ch
v˘zkumn˘ch institucí. V‰em ãeln˘m pfiedstavitelÛm vûdeck˘ch ústavÛ jsme shodnû poloÏili tfii otázky:

1. Jak˘m smûrem plánujete vést rozvoj va‰eho vûdeckého pracovi‰tû?
2. Co dûláte pro dosaÏení excelence ve v˘zkumu?
3. MÛÏete uÏ nyní hodnotit, jak se Vám pracuje v novém právním statutu? 
V tomto ãísle otiskujeme prvních ãtrnáct odpovûdí, které pfii‰ly do uzávûrky. Nûkteré odpovûdi jsme museli redakãnû krátit, ale jejich plné

znûní najdete na http://abicko.avcr.cz/.
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˘svûtovû studované problematiky. Je to zejména peãlivû zvolená

specializace, která umoÏÀuje konkurenceschopnost ÚFM. Volba
specializace znamená koncentraci tam, kde lze oãekávat zásadní
v˘sledky s tûmi lidsk˘mi a pfiístrojov˘mi kapacitami, které máme
k dispozici. Ne vÏdy mÛÏeme konkurovat kvantitou (a bohuÏel lec-
kdy ani kvalitou) pfiístrojového vybavení. O to víc se vyÏaduje na-
sazení mozkové kapacity. Konkrétní rozvoj pracovi‰tû vidím ze-
jména v poskytování dobr˘ch moÏností mlad˘m vûdeck˘m
pracovníkÛm, v ‰ir‰ím zapojení ústavu do rámcov˘ch projektÛ EU
a dal‰ích forem mezinárodní souãinnosti, ve spolupráci s v˘vojo-
v˘mi laboratofiemi mezinárodních koncernÛ pÛsobících na území
âR a v cíleném získávání nezbytn˘ch moderních pfiístrojÛ.

2. Jsem pfiesvûdãen, Ïe v rámci ústavu je moÏno jiÏ fiadu let
právem povaÏovat nûkteré vûdecké pracovníky a skupiny za ex-
celentní. DoloÏit to lze standardním zpÛsobem (vysok˘ poãet
publikací ve ‰piãkov˘ch mezinárodních ãasopisech daného obo-
ru, vysok˘ poãet pozvan˘ch pfiedná‰ek, vysok˘ citaãní ohlas).
K udrÏení a roz‰ífiení tohoto stavu pouÏíváme mj. motivaãní opat-
fiení, která nemusí b˘t nutnû vÏdy materiální povahy. Napfi. kaÏ-
doroãnû kaÏd˘ vûdeck˘ pracovník pfiedloÏí pfiehled své publikaã-
ní ãinnosti (a citaãního ohlasu), kter˘ je pak k dispozici v‰em
ostatním vûdeck˘m pracovníkÛm. To samo o sobû vede ke zdra-
vé kolegiální konkurenci.

3. Nov˘ právní statut se nijak v˘raznû na ãinnosti ústavu nepro-
jevil. V dÛsledku sloÏitûj‰í struktury fiízení pfiinesl zpomalení v roz-
hodovacím procesu, na druhé stranû má urãité malé v˘hody, napfi.
ve vût‰í volnosti v oceÀování nejv˘konnûj‰ích pracovníkÛ.
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o úãelové finance. Pro budoucí rozvoj je nutno pokraãovat ve spo-
lupráci s fakultami vysok˘ch ‰kol a univerzit. DÛleÏitou podmínkou
jsou doktorandi a mladí kolegové z âR, ale i ze zahraniãí.

Budoucí rozvoj mÛÏe ovlivnit reforma rezortu v˘zkumu a v˘voje,
pfiípadné zmûny formy institucionálního financování v. v. i. ve vaz-
bû na hodnocení vûdeckov˘zkumn˘ch v˘sledkÛ. Neménû dÛleÏité
jsou aplikaãní v˘stupy mnoha ústavÛ, jejichÏ vyuÏití bude záviset
na v˘voji podnikatelského prostfiedí, na prostfiedcích z operaãních
programÛ atd.

2. Pojem excelence má mnoho rozmûrÛ a ãasto rÛznorodou inter-
pretaci – poãty pÛvodních a pfiehledn˘ch ãlánkÛ, monografií, souãty
impaktních faktorÛ ãasopisÛ, poãty citací autorÛ, realizované paten-
ty a finanãní pfiínosy z nich, míra zapojení laboratofií do mezinárodní
spolupráce v oboru, dosaÏení pfievratného objevu nebo vynálezu ãi
názor a klasifikace odborného grémia. Pfies ve‰keré diskuze, zda
existuje jedno mûfiítko, jaké váhy pro rÛzné parametry zvolit apod.,
by vÏdy mûla rozhodovat pfiedev‰ím kvalita v˘sledkÛ.

Souãasná kritéria hodnocení vûdy mohou zv˘hodnit nûkolik
publikací na úkor jedné pofiádné. Roztfií‰tûnost podporuje i gran-
tov˘ systém s relativnû mal˘mi projekty. Do budoucna bude nutné
utváfiet vût‰í vûdecké t˘my a na grantech spolupracovat s dal‰ími
pracovi‰ti u nás i v zahraniãí.

Také posuzování grantov˘ch projektÛ by mûlo b˘t efektivnûj‰í.
Projekty by mûli vybírat dÛvûryhodní a dÛstojnû honorovaní re-
cenzenti. Grantové agentury a její oborové komise by mûly b˘t
rovnûÏ opatrné na to, aby se spoleãnû se Ïádostí o posudek na
grantov˘ projekt neposílaly dobré nápady a námûty na‰ich vûdcÛ
zadarmo zahraniãní konkurenci.

3. Heslem pfiechodu pfiíspûvkov˘ch organizací na v. v. i. byl poÏa-
davek nezatûÏovat vûdecké pracovníky administrativními zmûnami.
Ti snad nezaznamenali Ïádn˘ dopad na kontinuitu fie‰ení sv˘ch
projektÛ. Naopak v˘znamnou zmûnu pfiinesl loni zavádûn˘ nov˘
ekonomicko-informaãní systém. Naãasování soubûhu obou tûchto
akcí nebylo optimální. PouÏití nového ekonomického systému pfii-
neslo dosti komplikací.Vzhledem k tomu, Ïe jednotlivé projekty rÛz-
n˘ch poskytovatelÛ mají jiná pravidla a poÏadavky, je zpracování
ekonomické ãásti projektÛ za pouÏití systému VERSO nároãnûj‰í.

Na managementy ústavÛ bylo soustfiedûno mnoho úkolÛ spoje-
n˘ch s pfiechodem na v. v. i., zejména pokud ‰lo o vyjasnûní ma-
jetkov˘ch pomûrÛ, ustavení jejich orgánÛ a v poãáteãní fázi také
o tvorbu nov˘ch interních pfiedpisÛ a dal‰ích dokumentÛ.

Prof. RNDr. Václav Hofiej‰í, CSc., Ústav
molekulární genetiky AV âR, v. v. i.

1. ÚMG je dlouhodobû pracovi‰tûm
základního v˘zkumu v ‰irok˘ch oborech
molekulární a bunûãné biologie. Tak
tomu bude i nadále. Aãkoli jsme rádi, Ïe
na‰e práce má i praktické aplikaãní v˘-
sledky a Ïe u nás vznikají biotechnolo-
gické spin-off firmy, hlavní dÛraz bude

i nadále kladen na co nejkvalitnûj‰í základní v˘zkum, jehoÏ v˘stu-
py by mûly b˘t publikace v mezinárodních ãasopisech s vysok˘m
impaktov˘m faktorem. Na‰ím cílem je ve v‰ech ohledech se co
nejdfiíve vyrovnat obdobn˘m zahraniãním ‰piãkov˘m pracovi‰tím,
jako jsou napfi. relevantní nûmecké ústavy Spoleãnosti Maxe
Plancka.

Ing. Vlastimil Matûjec, CSc., Ústav
fotoniky a elektroniky AV âR, v. v. i.

1. ÚFE by se mûl postupnû stát vû-
deck˘m centrem rozvíjejícím v˘zkum,
v˘voj a vzdûlávání ve fotonice, a to ze-
jména v oblasti optick˘ch senzorÛ a po-
kroãil˘ch optick˘ch komunikací.

2. Vedení ústavu vyuÏívá institucionál-
ní investiãní a mzdové prostfiedky, pro-

storová a personální opatfiení pro podporu jednotliv˘ch pracovní-
kÛ a skupin s excelentními v˘sledky. ZároveÀ se snaÏí vytvofiit
podmínky pro doplnûní t˘mu kvalitními pracovníky s dlouhodobûj-
‰ími zku‰enostmi na renomovan˘ch zahraniãních pracovi‰tích.

3. AÏ na zv˘‰ení administrativní zátûÏe související s pfiecho-
dem na novou právní formu, nemohu v souãasné dobû urãit zá-
sadní pozitiva ani negativa.

II. OBLAST VùD O ÎIVÉ P¤ÍRODù 
A CHEMICK¯CH VùD 

Prof. Ing. Jifií Hanika, DrSc., Ústav
chemick˘ch procesÛ AV âR, v. v. i.

1. Souãasné projekty a v˘zkumná té-
mata odpovídají v mezích ekonomick˘ch
moÏností souãasné dobû a ústav má so-
lidní perspektivu. „Kmenoví“ pracovníci
jsou plnû zapojeni do mezinárodního
dûní a jsou schopni úspû‰nû soutûÏit



2. Myslím, Ïe klíãem je pravidelné nároãné hodnocení produkti-
vity v˘zkumn˘ch skupin a hlavnû vyvozování dÛsledkÛ (pozitiv-
ních i negativních). Na na‰em ústavu do‰lo v loÀském a leto‰ním
roce v souvislosti s pfiestûhováním do nové moderní budovy k vel-
k˘m zmûnám – bylo zru‰eno ‰est ménû perspektivních skupin
a místo nich byly zfiízeny skupiny nové vedené mlad‰ími vedoucí-
mi, ktefií uspûli v nároãném konkurzu. Tento proces bude dokon-
ãen v roce 2008 a pfiedpokládám, Ïe podobnû se budou skupiny
v budoucnosti obmûÀovat bûÏnû pfii pfiíleÏitosti pravidelného pûti-
letého hodnocení a pfii odchodu vedoucích do penze.

3. Zmûnu právního statutu hodnotím jednoznaãnû pozitivnû.
Jsem rád, Ïe máme vût‰í volnost v nakládání se mzdov˘mi pro-
stfiedky i s majetkem. Jsem také rád, Ïe nepozoruji celkem Ïádné
oslabení vztahÛ mezi rÛzn˘mi ústavy, resp. mezi ústavy a vede-
ním AV, ãehoÏ se nûktefií obávali.

Doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.,
Biofyzikální ústav AV âR, v. v. i.

1. Rozvoj vûdeck˘ch pracovi‰È v regi-
onech s povolenou podporou ze Struktu-
rálních fondÛ EU je silnû ovlivnûn moÏ-
ností ãerpat finance z Operaãního
programu V˘zkum a v˘voj pro inovace.
PovaÏuji za svoji ‰anci a zároveÀ povin-
nost tuto moÏnost vyuÏít pfiimûfien˘m

zpÛsobem pro rozvoj nejen svého vûdeckého pracovi‰tû, ale i pro
rozvoj AV âR a v˘zkumu v âR. Z tohoto dÛvodu je vedení ústavu
a fiada dal‰ích pracovníkÛ ústavu povûfiena rÛzn˘mi úkoly pfii pfií-
pravû velk˘ch projektÛ OP VaVpI – excelentních center základní-
ho v˘zkumu. Ná‰ ústav se podílí na pfiípravû projektu Stfiedoev-
ropského technologického institutu (CEITEC) a na projektu âeské
národní synchrotronové laboratofie (CNSL). Oba tyto projekty za-
hrnují celé spektrum vûdních oborÛ (od molekulární a bunûãné bi-
ologie, biomedicíny, pfies nanotechnologie aÏ po v˘zkum Ïivotního
prostfiedí). Na‰ím cílem je excelentní v˘zkum v oblasti biofyziky, tj.
na rozhraní prakticky v‰ech zmínûn˘ch oborÛ. V obou tûchto pro-
jektech hraje ná‰ ústav v˘znamnou roli.

2. Základním prostfiedkem pro dosaÏení excelentní úrovnû v˘-
zkumu je hodnocení vûdeckého v˘konu. Zavedli jsme dÛsledné
scientometrické hodnocení oddûlení, skupin i jednotlivcÛ, které
provádíme koncem roku.

Podle v˘sledku hodnocení jsou finanãní prostfiedky, se kter˘mi ve-
doucí oddûlení a skupin disponují, nav˘‰eny nebo kráceny. Kromû
toho jsme implementovali kariérní program, kde je postup do vy‰‰ích
kvalifikaãních stupÀÛ v zásadû urãen dosaÏen˘mi v˘sledky ve v˘-
zkumu. Schopní vûdci tak mohou velmi brzo dosáhnout stupnû „vû-
deck˘ pracovník“ a zaloÏit si vlastní skupinu. Mzdy pracovníkÛ jsou
odvozeny od jejich zafiazení (tj. od dosaÏen˘ch v˘sledkÛ za celou ka-
riéru) a dále jsou závislé na „okamÏitém v˘konu“ daném v˘sledky za
posledních pût let. Tato sloÏka mÛÏe pfiedstavovat aÏ 30 % mzdy.
Dále jsou vypláceny odmûny za publikace, a to prvnímu autorovi,
v okamÏiku jejich pfiijetí do tisku, podle jejich scientometrické hodno-
ty (souãinu impakt faktoru a poloãasu citovanosti).

Deklarovali jsme, Ïe celkovou úroveÀ mezd chceme zvy‰ovat
na úkor poãtu pracovníkÛ tak, aby se u nejlep‰ích pfiíjmy bûhem
pûti let zdvojnásobily. Po zavedení tûchto opatfiení se v˘konnost
ústavu zaãala signifikantnû zlep‰ovat. Doufáme také, Ïe nám pfie-
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stanou odcházet kvalitní vûdci z ústavu, a naopak, Ïe k nám zaã-
nou pfiijíÏdût vûdci ze zahraniãí. Kromû zv˘‰ení platÛ by zde mûlo
pomoci také nové vybavení pofiízené ze SF EU.

3. Zmûny, které nastaly, nám pfiedev‰ím uvolnily ruce a otevfiely
cestu ke ‰piãkovému v˘zkumu, rovnocenné spolupráci se svûtem
a komercionalizaci nûkter˘ch v˘sledkÛ. Na detailní vyhodnocení dÛ-
sledkÛ zmûny právního statutu si v‰ak budeme muset je‰tû poãkat.

RNDr. Jaroslav Kune‰, DrSc.,
Fyziologick˘ ústav AV âR, v. v. i.

1. Ústav zaji‰Èuje teoretick˘ v˘zkum
v oblasti biomedicíny a v tom by mûl po-
kraãovat. Není dÛvod mûnit zamûfiení,
zvlá‰tû pokud jsou studovány takové
spoleãensky závaÏné choroby, jako
napfi. ischemická choroba srdeãní, obe-
zita, hypertenze, epilepsie apod. Domní-

vám se, Ïe v souãasné dobû v‰echna vûdecká oddûlení pracují na
velmi dobré úrovni a není tfieba nic mûnit. Diskutuje se o roz‰ífiení
zamûfiení v pfiípadû zájmu nûkter˘ch b˘val˘ch zamûstnancÛ ústa-
vu vrátit se ze zahraniãí a rozvíjet nûjaké nové tematiky, vÏdy ale
v návaznosti na souãasné zamûfiení ústavu.

2. Bûhem podzimních mûsícÛ dojde k atestacím v‰ech vûdec-
k˘ch pracovníkÛ a pfii této pfiíleÏitosti se pokusíme u nûkter˘ch
jednotlivcÛ a skupin doporuãit zlep‰ení jejich práce. SnaÏíme se
stimulovat publikování v co nejlep‰ích ãasopisech (vysok˘ IF) tím,
Ïe ústavní prostfiedky na osobní pfiíplatky jsou rozdûlovány podle
produkce dosaÏené vÏdy za poslední tfii roky. To zvy‰uje snahu
v‰ech o dosaÏení co nejlep‰ích v˘sledkÛ. JestliÏe si pfiedstavíte,
Ïe nûkteré oddûlení dostane na tfii mûsíce ãástku 3000,- Kã a jiné
80 000,- Kã, ta uÏ stojí za vy‰‰í námahu. Já potom pfiihlíÏím k tûm-
to v˘sledkÛm taky pfii udûlování OP u vedoucích skupin.

3. Zatím se toho o novém právním systému nedá moc fiíci. Uvi-
díme, jak nám nová legislativa bude komplikovat Ïivot koncem
roku (audit hospodafiení) a trochu se komplikují nûkterá rozhod-
nutí, kde je potfieba souhlas Rady instituce a Dozorãí rady. Snad
se situace upraví.

Doc. RNDr. Ludmila Kfiivánková,
CSc., Ústav analytické chemie
AV âR, v. v. i.

1. Za nezbytnou povaÏuji ‰irokou spo-
lupráci s vysok˘mi ‰kolami a dal‰ími
ústavy Akademie vûd a v˘zkumn˘mi
ústavy jak v oblasti v˘zkumu, tak vzdûlá-
vání doktorandÛ. SnaÏíme se téÏ o na-
pojení na podnikatelskou sféru a vyuÏití

v˘sledkÛ na‰eho v˘zkumu v praxi. Chceme se také zaãlenit do
velk˘ch evropsk˘ch projektÛ.

2. Excelenci lze s urãit˘mi v˘hradami kvantitativnû hodnotit podle
poãtu publikací v impaktovan˘ch ãasopisech a pfiijat˘ch patentÛ.Toto
kritérium je kaÏdoroãnû pouÏito pfii odmûÀování v˘zkumn˘ch pra-
covníkÛ. Novû pfiibude i hodnocení úspû‰nosti pfii získávání nov˘ch
projektÛ. Budeme se téÏ snaÏit vytvofiit podmínky, které by umoÏnily
návrat na‰ich pracovníkÛ pÛsobících dlouhodobû v zahraniãí a pfií-
chod zku‰en˘ch zahraniãních vûdcÛ do na‰eho ústavu.

3. Ne.
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biologického centra, mûly v‰ak svou právní suverenitu. Zrod BC
tak vytvofiil moÏnosti pro fie‰ení velk˘ch projektÛ se zapojením
specialistÛ vzdálen˘ch vûdeck˘ch oborÛ. Tuto moÏnost chceme
vyuÏít pfii zachování vûdecké identity ústavÛ. Co do poãtu pracov-
níkÛ je BC jedním z nejvût‰ích evropsk˘ch pracovi‰È ekologicky
zamûfieného v˘zkumu. Bûhem dal‰ího rozvoje se musí vyrovnat
institucím obdobného zamûfiení ve vyspûl˘ch zemích v úrovni vy-
bavení, kvalitû pracovního prostfiedí i vûdecké produktivitû. BC do-
stane novou dimenzi, pokud se podafií s pomocí rozvojového ope-
raãního programu vytvofiit nov˘ ústav zamûfien˘ na inovaãní
a aplikovan˘ v˘zkum. Slibujeme si, Ïe jeho prostfiednictvím se
prakticky vyuÏijí i nûkteré v˘sledky pfieváÏnû základního v˘zkumu
ve stávajících ústavech BC.

2. DosaÏení excelence ve v˘zkumu závisí na kvalitû lidsk˘ch
zdrojÛ, na jejich motivaci, na infrastruktufie pracovi‰tû a na cel-
kové vûdní politice státu. V BC pracuje fiada jedincÛ i t˘mÛ, kte-
ré snesou nejpfiísnûj‰í mezinárodní kritéria. Jsou ale i pracovní-
ci ménû v˘konní a rezervy jsou i v fiízení. Musíme zv˘‰it úsilí
o získání ‰piãkov˘ch odborníkÛ, aÈ uÏ cizincÛ nebo z fiad na‰ich
b˘val˘ch studentÛ, ktefií jsou na dlouhodob˘ch zahraniãních
stáÏích. Pfii náboru mÛÏeme nabídnout vstfiícnost pfii pfiidûlová-
ní prostor a pomoc pfii vybavení laboratofie, nikoliv v‰ak pfiimû-
fiené platy a zázemí velkomûsta. Pokud se budou budovat dal‰í
a dal‰í kapacity v Praze a jejím nejbliÏ‰ím okolí, mají men‰í
krajská mûsta malou nadûji na vytvofiení ‰piãkov˘ch pracovi‰È.
O vysokou kvalitu BC budeme usilovat hlavnû pravideln˘m hod-
nocením publikací a jejich ohlasÛ. V˘znam mají téÏ mezinárod-
ní spolupráce a uvolÀování pracovníkÛ na zahraniãní stáÏe,
kvalita publikací a mnoÏství ohlasÛ jsou v‰ak pro posouzení
kvality rozhodující. To bohuÏel neberou pfiíli‰ v úvahu minister-
stva, která v˘zkum financují. Nesmyslné byrokratické poÏadav-
ky kladené na vypracování projektÛ (viz napfi. formuláfie ePro-
jekt M·MT) a zpÛsob hodnocení v˘sledkÛ na základû
rozsáhl˘ch a jen formálnû oponovan˘ch zpráv pÛsobí proti sna-
hám o dosaÏení excelence.

3. Úmysl zákonodárcÛ pfii vytváfiení koncepce v. v. i. byl jistû
chvályhodn ,̆ jejich v˘tvor ale není dokonal .̆ ¤ízení v. v. i. je ná-
kladnûj‰í, neÏ tomu bylo v dfiívûj‰ích právních uspofiádáních. Zá-
kon napfi. vyÏaduje nákladn˘ kaÏdoroãní audit, na skuteãnou vûdu
tedy zb˘vá relativnû ménû penûz, neÏ tomu bylo dfiív. Kontrola
hospodafiení je jistû nutná, mûla by ale b˘t pfiimûfiená a mûl by se
i pfii ní uplatnit pomûr mezi vynaloÏen˘mi náklady a získan˘mi v˘-
sledky. ¤ada právních úprav posledních let znamená ãasovou
a papírovou zátûÏ nesrovnatelnou s praxí ve vyspûl˘ch zemích.
Proã je napfi. u jednoznaãnû definovan˘ch v. v. i. nebo univerzit
nutno neustále pfiedkládat zfiizovací listiny a v˘pis z trestního rejs-
tfiíku statutárního zástupce? 
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uÏívání drah˘ch specializovan˘ch pfiístrojÛ. Zde je dlouhodob˘m
objektivním, historicky dan˘m problémem ústavu jeho „místní
roztfií‰tûnost“ – ústav má v souãasnosti pût praÏsk˘ch pracovi‰È,
dvû olomoucká a dvû experimentální základny ve Stfiedoãeském
a v Libereckém kraji. Tato roztfií‰tûnost silnû omezuje komunikaci
mezi vûdeck˘mi pracovníky, ztûÏuje administrativní práci a kom-
plikuje ãi témûfi znemoÏÀuje sdílení drah˘ch pfiístrojÛ; v nepo-
slední fiadû také v˘raznû prodraÏuje bûÏn˘ chod ústavu. Dlouho-
dob˘m úkolem je tedy dosáhnout alespoÀ ãásteãného slouãení
pûti pracovi‰È v Praze do dvou aÏ tfií a dvou pracovi‰È v Olomouci
do jednoho.

2. Publikaãní aktivita pracovníkÛ ústavu a úroveÀ publikací
z ústavu vze‰l˘ch mají v posledních letech stoupající tendenci.
âlenové úspû‰n˘ch vûdeck˘ch t˘mÛ ústavu jsou autory prací pub-
likovan˘ch nejen ve ‰piãkov˘ch oborov˘ch ãasopisech, ale i ve
‰piãkov˘ch obecnû pfiírodovûdn˘ch ãasopisech typu Nature a Sci-
ence. V nejúspû‰nûj‰ích vûdeck˘ch t˘mech ÚEB pracují vedle
zku‰en˘ch vûdeck˘ch pracovníkÛ také pracovníci mladí, ktefií by
mûli zajistit kontinuitu do budoucna.

Nicménû v souãasné dobû je v ÚEB v oblasti vûdecké práce
a její kvality problémem urãitá nevyváÏenost úrovnû a produktivity
jednotliv˘ch vûdeck˘ch t˘mÛ. Vedení ÚEB bude podporovat a po-
silovat vûdeckou práci tûch t˘mÛ a pracovníkÛ, jeÏ dosahují nej-
lep‰ích vûdeck˘ch v˘sledkÛ.

Vzhledem ke stále vy‰‰í „kosmopolitizaci“ vûdy jako takové
bude vedení ústavu podporovat integraci t˘mÛ ústavu do sítû vû-
deck˘ch institucí nejen v rámci âR, ale i Evropy a celého svûta;
bude v‰ak dohlíÏet na to, aby proces probíhal vÏdy pfii zachovává-
ní vlastního „vûdeckého prostoru“ a profilového zamûfiení ústavu.

Nedílnou souãástí „excelence“ ve v˘zkumu je spolupráce
s vysok˘mi ‰kolami pfii v˘chovû mlad˘ch vûdeck˘ch pracovníkÛ
v pfiíslu‰n˘ch oborech. Tato spolupráce má na ÚEB dlouhodo-
bou tradici. DÛleÏitou souãástí v˘chovy mlad˘ch pracovníkÛ
jsou také pobyty v zahraniãních laboratofiích; snaÏíme se, aby
se tito vynikající pracovníci po získání zahraniãních zku‰eností
na ústav vraceli. Budeme zvát v˘znamné odborníky ze zahra-
niãních pracovi‰È na ÚEB na stáÏe a vytváfiet podmínky i pro
„sabbatical“ zahraniãních kolegÛ na ÚEB. V neposlední fiadû je
souãástí kvalitního v˘zkumu i tûsná spolupráce s aplikovan˘m
v˘zkumem a prÛmyslem a v˘zkum smûfiující ke kvalitnûj‰ímu Ïi-
votnímu prostfiedí.

3. ¤editelkou ÚEB jsem byla jmenována v ãervnu t. r. Domní-
vám se tedy, Ïe nyní je na hodnocení práce v novém právním sta-
tutu pfiíli‰ brzy. Nicménû je zfiejmé, Ïe mezi stylem vedení ústavu
v dobû, kdy byl rozpoãtovou, resp. pfiíspûvkovou organizací a kdy
v˘konn˘m orgánem byl v podstatû pouze fieditel, a nyní, kdy se na
vedení ústavu podle zákona o v. v. i. v˘raznû podílí také Rada pra-

Prof. RNDr. Franti‰ek Sehnal, CSc.,
Biologické centrum AV âR, v. v. i.

1. BC vzniklo opûtovn˘m spojením
pûti ústavÛ (Entomologického, Hydrobio-
logického, molekulární biologie rostlin,
Parazitologického a pÛdní biologie), kte-
ré byly do roku 1990 spolu s Ústavem
krajinné ekologie souãástí Jihoãeského

Doc. RNDr. Eva ZaÏímalová, CSc., 
Ústav experimentální botaniky
AV âR, v. v. i.

1. Rozvoj pracovi‰tû nevidím jen v roz-
voji vlastní vûdecké problematiky; jeho
dÛleÏitou souãástí v obecné rovinû je
m. j. rozvoj komunikace mezi jednotliv˘-
mi pracovními t˘my a hospodárné vy-



covi‰tû, je podstatn˘ rozdíl. ¤ekla bych, Ïe souãasn˘ systém
mÛÏe b˘t z hlediska vedení pracovi‰tû ménû operativní. Klade vût-
‰í (i ãasové) nároky na zdÛvodnûní a pfiípadné obhájení dÛleÏi-
t˘ch rozhodnutí pfied Radou pracovi‰tû. Pokud ale fieditel a Rada
pracovi‰tû dobfie spolupracují, povaÏuji nov˘ systém za stabilnûj-
‰í a z hlediska rozvoje ústavu za „bezpeãnûj‰í“.

III. OBLAST HUMANITNÍCH 
A SPOLEâENSK¯CH VùD 

PhDr. Zdenûk Uherek, CSc.,
Etnologick˘ ústav AV âR, v. v. i.

1. Pracovi‰tû, na nûmÏ pÛsobím, je
pomûrnû rÛznorodé. Jsou zde sociální
antropologové, ktefií se zab˘vají souãas-
nou spoleãností, historiãtí etnologové
specializovaní na 17.–19. století, folklo-
risti, ktefií studují hudební, taneãní a slo-
vesné projevy lidí, a hudební historici,

ktefií se zamûfiují na hudbu od 18. století do souãasnosti. Zatím se
zdá uÏiteãné tuto diverzitu zachovat, neboÈ se jednotlivé subdis-
ciplíny navzájem metodologicky obohacují a nûkteré z nich jsou
v âR institucionalizované pouze v na‰em ústavu. Nejsou ostatnû
takto vyprofilovány dlouho. Do stávající podoby je formovala spo-
leãenská poptávka a logika v˘voje etnologie, antropologie i hu-
dební vûdy po roce 1992.

2. Odpovûì je dosti banální: dobré v˘sledky ve v˘zkumu pfied-
pokládají v˘borné znalosti, nápady a dostatek finanãních pro-
stfiedkÛ na jejich realizaci. Chytré a schopné lidi si dokáÏeme vy-
brat a vychovat, ãasto jsou to na‰i Ïáci, s nimiÏ spolupracujeme
uÏ pfii studiu. UmoÏnit jim kvalitní odbornou prÛpravu pak zna-
mená sehnat jim peníze na mzdu. Zpravidla se spokojí s málem,
ale z nûãeho Ïít musí, jinak si pÛjdou hledat práci jinam. K se-
hnání finanãních prostfiedkÛ je tfieba mít zakázky a projekty
a tûch není nikdy tolik jako schopn˘ch lidí, coÏ je ‰koda. Dal‰ím
krokem je pfiedat mlad˘m vûdcÛm ve‰keré na‰e znalosti, infor-
mace a kontakty. Není úãelné nic tajit, nûco si nechávat pro
sebe. Vedoucí vûdeck˘ch t˘mÛ o sobû musí vûdût, Ïe jsou nej-
lep‰í a Ïe oni dané téma zpracují nejlépe. Pokud tuto sebejisto-
tu mají, dobfie se jim vychovávají skvûlí nástupci. Ve spoleãen-
sk˘ch vûdách se ‰patnû kradou nápady, protoÏe kaÏdá látka se
dá zpracovat ster˘m zpÛsobem. Dají se opisovat jen celé texty,
a to se pozná. Skuteãné vûdecké osobnosti se o nápady ke zpra-
cování témat rády podûlí. Mají jich obvykle tolik, Ïe by jim na je-
jich realizaci nestaãilo ani nûkolik ÏivotÛ, a tak jsou rády, kdyÏ se
toho uskuteãní co nejvíce. K realizaci dobrého projektu je ale tfie-
ba dostatek informací. Je nezbytné, aby vûdeãtí pracovníci nejen
ãetli, ale také jezdili na stáÏe, konference, komunikovali se ‰piã-
kami v oboru po celém svûtû. Dnes se vytváfiejí velké kolektivní
interdisciplinární projekty a zapojit se do nich znamená znát nej-
novûj‰í trendy a mít kontakty. Kolegové o vûdci musí vûdût. A po-
kud o nûm vûdí a komunikují s ním, je pravdûpodobné, Ïe s ním
budou chtít i spoleãné projekty fie‰it a sami mu pomáhat, aby do-
sahoval vynikajících v˘sledkÛ a publikoval je v dobr˘ch ãasopi-
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sech a ve svûtov˘ch jazycích. To je cesta k vûdecké excelenci.
Pokud mají odborníci vynikající v˘sledky a jsou známí v meziná-
rodní vûdecké síti, pfiestává b˘t tak palãivá i otázka penûz, pro-
toÏe zaãnou pfiicházet lukrativní nabídky.

3. Zatím poznáváme jeho pfiívûtivûj‰í tváfi. Mnohem pruÏnûji se
nyní hospodafií. ·koda jen, Ïe prostfiedkÛ, s nimiÏ mÛÏeme naklá-
dat, není více.

PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.,
Slovansk˘ ústav AV âR, v. v. i.

1. V pfiípadû na‰eho pracovi‰tû je dÛ-
leÏité navazovat na dosavadní tradici
a zároveÀ ji otevírat nov˘m vûdeck˘m
trendÛm v na‰í oblasti. Podporuji dosa-
vadní rozdûlení ústavu do tfií vûdeck˘ch
oblastí (synchronní lingvistika, diachron-
ní lingvistika a literární vûda – spolu se

v‰emi jejich interdisciplinárními pfiesahy); v jejich rámci musíme
v‰ak pfiicházet s nov˘mi tématy a realizovat takové projekty, které
jsou v ãeském prostfiedí v na‰em oboru ojedinûlé a pro nûÏ vytvo-
fiit podmínky mÛÏe jedinû akademické pracovi‰tû. Nemusím asi
zdÛrazÀovat, Ïe pfiedpokládám udrÏení a roz‰ífiení dosavadní
spolupráce s vysok˘mi ‰kolami.

2. Pokud pod slovem „excelence“ rozumíme skupinu evrop-
sk˘ch v˘zkumn˘ch projektÛ, realizovan˘ch v mezinárodní spo-
lupráci a za‰títûn˘ch evropsk˘mi orgány pro vûdu a v˘zkum,
pak jeden takov˘ projekt jiÏ SLÚ realizuje: je to ¤ecko-staroslo-
vûnsk˘ slovník – index, kter˘ byl pfiijat pod zá‰titu Mezinárodní
akademické unie se sídlem v Bruselu. Vzhledem k tomu, jak ob-
tíÏnû získávají obory ze tfietí vûdní oblasti podobné projekty
(a zvlá‰tû filologicky a literárnûvûdnû zamûfiené; napfi. Evropská
vûdecká rada udûluje kaÏdoroãnû v‰em humanitním vûdám jen
malé procento sv˘ch finanãních prostfiedkÛ), peãlivû monitoruji
na‰e dal‰í souãasné moÏnosti. K nejaktuálnûj‰ím by patfiily
spoleãné v˘zkumné programy v humanitním v˘zkumu (JRC
HERA).

3. Tady musím rozli‰it mezi vûdeckou a organizaãnû-fiídící pra-
cí a tím, zda instituce mÛÏe v˘sledky svého v˘zkumu trÏnû zhod-
notit. K první ãásti odpovûdi: pfiím˘ dopad na vûdeckou práci pro-
zatím nemÛÏeme konstatovat, aãkoli uÏ teì se zvy‰ují nároky na
jednotlivé pracovníky i pracovní skupiny. Organizaãnû-fiídící práce
(nakolik mohu posoudit) je zajisté ãásteãnû jiná, neÏ tomu bylo
pfied pfiechodem na v. v. i. Pravdou je, Ïe v‰ichni na‰i pracovníci
(ve vûdecké i v technicko-ekonomické sféfie) si uvûdomují vût‰í
zodpovûdnost jedince vÛãi instituci a instituce vÛãi novému práv-
nímu statutu.

Ke druhé ãásti odpovûdi se zajisté vyjádfií ústavy, které se
mohou skuteãnû trÏnû uplatnit. Ve vût‰inû ústavÛ tfietí vûdní ob-
lasti (nakolik vím) prozatím nepfiekraãují jejich „trÏní“ moÏnosti
aktivity, které tu byly je‰tû pfied pfiechodem na nov˘ právní statut.
(Pokraãování) �



bulletin
ak

ad
em

ick
˘

Zahajovací projev pfiednesl pfiedseda AV âR Vác-
lav Paães, o historii Konferenãního centra AV âR

pohovofiil fieditel Masarykova ústavu – Archivu AV âR
Ivan ·ediv˘ (viz níÏe). Prostory Mramorového sálu
s freskami motivu vald‰tejnsk˘ch vojsk v Praze poté
vyplnily tóny Bachova Koncertu pro dvoje housle
a smyãcov˘ orchestr d-moll v pfiednesu Komorního
orchestru Akademie pod taktovkou Pavla Hryzáka.

Zámecká restaurace v pfiízemí válcového ústfiedního
tûlesa zámecké budovy se bl˘skla dobrotami servíro-
van˘mi pod freskami a mnozí zúãastnûní hosté pfii pro-
cházení ãerstvû zrekonstruovan˘mi zámeck˘mi prosto-
rami vzpomínali, jak to tu vypadalo pfiedtím, jak se
v pyÏamech ãekaly fronty pfied sociálním zafiízením,
zvenku zavánûl nedalek˘ vepfiín a lítala spousta much.

Perlou, skuteãnû i obraznû zasazenou do nové re-
konstrukce, je konferenãní sál vybudovan˘ v horní
ãásti stfiedového kruhového segmentu budovy. Na-
leznete zde ‰piãkovou technologii, jeÏ umoÏÀuje pro-
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Ve své pÛvodní barokní kráse a navíc vybaven
nejmodernûj‰ím zafiízením se jako ve správné

pohádce po sedmi letech dne 6. záfií 2007 otevfiel
zámek v Liblicích akademické obci i vefiejnosti 

(a to doslova, protoÏe si jej o dva dny pozdûji
v rámci DnÛ evropského dûdictví poprvé mohli

prohlédnout i „bûÏní“ náv‰tûvníci, jichÏ této
pfiíleÏitosti vyuÏilo na dva tisíce). PfiestoÏe poãasí

nedovolilo pofiadatelÛm zahájit otevírací
ceremoniál na ãestném dvofie pfied zámkem,

stejnû dÛstojnû tomu úãelu poslouÏil Mramorov˘ sál.

LIBLICK¯ ZÁMEK 
OPùT ÎIJE

u d á l o s t

pojení s kter˘mikoli dal‰ími prostory v zámku, a ka-
pacitu tak ze sta Ïidlí v konferenãní místnosti zvy‰uje
aÏ na moÏnost propojení dvou set posluchaãÛ.
Pohádková v‰ak nebyla pouze sedmiletá pauza na
rekonstrukci zámku, také duch doby vtiskával sídlu
své peãetû. Pro obory jako je plazmová fyzika, geofy-
zika, logika, psychologie, entomologie, akustika, ko-
menologie se zdej‰í konferenãní setkání stala mezní-
kem i legendou, Liblice se pro nû staly pojmem,
dozvídáme se z pera Antonína Kostlána v úvodníku
minulého ãísla AB. Ov‰em historie nám nezapoãítá-
vá pouze kladné body, a nám nezb˘vá, neÏ ji pfiijímat
i s její ménû záfiivou stranou. A právû tak ji v dûjinném
prÛfiezu druhé poloviny minulého století nastínil fiedi-
tel Masarykova ústavu – Archivu AV âR Ivan ·ediv .̆

LIBLICKÉ KONFERENâNÍ CENTRUM V LETECH 1952–1989

Koncem ‰edesát˘ch let vy‰el pozoruhodnû svûÏí 
prÛfiezov˘ pohled na ãeské dûjiny, sborník

Na‰e Ïivá a mrtvá minulost. Spolupracovalo na
nûm nûkolik ‰piãkov˘ch historikÛ rÛzného odborné-
ho zamûfiení i naturelu, av‰ak základní fundament
v‰ech pfiíspûvkÛ byl totoÏn˘: je to stanovisko, Ïe ne-
jsme a nemÛÏeme b˘t dûdici jen toho, co se nám na
na‰í minulosti líbí nebo co bychom si z ní chtûli vy-
brat, Ïe si ji neseme s sebou celou, se v‰ím dobr˘m
i zl˘m, co se v ní odehrálo.

V malém to platí i o osudech liblického zámku jako
centra konferenãního Ïivota Akademie vûd v období

do roku 1989. Archiv AV âR uchovává o v˘voji liblické-
ho konferenãního centra fiadu bûÏn˘ch i pozoruhod-

n˘ch dokumentÛ, které vypovídají, Ïe téma Liblice je
nejen spjato s v˘vojem ãeské a ãeskoslovenské vûdy
v nedávn˘ch dekádách, ale zprostfiedkovanû se jeho
prostfiednictvím mÛÏeme dozvûdût i mnohé o celém
ãeském moderním dûjinném pfiíbûhu.

Zámek, postaven˘ na pfielomu 17. a 18. století za
hrabûte Arno‰ta Pachty z Rájova stavitelem Giovan-
ni B. Alliprandim, se stal inspirací pro fiadu barokních
staveb v âechách (zámek Veltrusy, ·ternbersk˘
a Lobkovick˘ palác). V 19. století vystfiídal nûkolik
majitelÛ, aÏ jej nakonec získali Thun-Hohensteinové,
ktefií jej drÏeli aÏ do roku 1945. Na základû Bene‰o-
v˘ch prezidentsk˘ch dekretÛ ã. 12 a 108 o konfiskaci
majetku NûmcÛ, MaìarÛ, kolaborantÛ a zrádcÛ z roku
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1945 byly Liblice po skonãení války zabaveny a na-
krátko svûfieny do správy Národního pozemkového
fondu, respektive Fondu národní obnovy. Zákonem
ã. 137 Sb. z. a n. z jara roku 1946 byla pro správu kon-
fiskátÛ s umûleckou, kulturnû historickou a vûdeckou
hodnotou zfiízena Národní kulturní komise – v podstatû
mezirezortní orgán, kter˘ rozhodoval o dal‰ím vyuÏití
konfiskovaného nemovitého i movitého majetku. Liblice
byly nakonec v roce 1952 dány do vínku âeskosloven-
ské akademii vûd jako tzv. DÛm vûdeck˘ch pracovníkÛ.
Liblick˘ vûdeck˘ dÛm mûl svÛj pendant v Domû vûdec-
k˘ch pracovníkÛ v Bechyni, kter˘ byl zaloÏen z podnû-
tu ZdeÀka Nejedlého. V roce 1953 pfii‰lo dosluhující
Ústfiedí vûdeck˘ch pracovníkÛ, záhy reorganizované
ve SdruÏení vûdeck˘ch pracovníkÛ pfii âeskoslovenské
akademii vûd, s návrhem na zfiízení centrálního Domu
vûdeck˘ch pracovníkÛ s fiadou mûstsk˘ch a venkov-
sk˘ch poboãek. Návrh ukazuje, Ïe o vûdu v tûchto pfií-
padech pÛvodnû opravdu pfiíli‰ ne‰lo. Sovûtsk˘ „Dom
uãenych“ byl modelem, podle nûhoÏ mûli b˘t vûdeãtí
pracovníci ãas od ãasu vyvezeni z ticha sv˘ch praco-
ven a laboratofií, aby se druÏili sami mezi sebou, se so-
vûtsk˘mi kolegy i s místními obyvateli. To v‰e, jak se
pí‰e, dobrovolnû, ov‰em organizovanû.

Bûhem historicky velmi krátké doby pÛvabné aristo-
kratické sídlo nejprve pustne, aby se v nûm vzápûtí po
zbytek padesát˘ch let na nejrÛznûj‰ích poradách a se-
mináfiích pfiem˘‰lelo, jak tuto zemi pfiemûnit v jeden
obrovsk˘ dÛl a jednu obrovskou fabriku. My‰lenka
Domu vûdeck˘ch pracovníkÛ tak v padesát˘ch letech
dokonale zapadla do celkového úsilí o sovûtizaci ães-
koslovenské vûdy, o její mocenské a ideové ovládnutí.

Ke konferenãním úãelÛm byly Liblice vyuÏívány záhy
po svém zaãlenûní do Akademie vûd. Na‰im pracovní-
kÛm se podafiilo v archivních fondech podchytit a se-
stavit souvislou fiadu velké ãásti v Liblicích konan˘ch
konferencí, sympozií a semináfiÛ od roku 1954 do roku
1990. MÛÏe tento soupis nûco vypovûdût o tendencích
ve v˘voji ãeské, respektive ãeskoslovenské vûdy v ob-
dobí socialismu? Domnívám se, Ïe ano, i kdyÏ samo-
zfiejmû vysvûtlení, proã se v Liblicích v pfiíslu‰ném roce
konaly konkrétní konference, mÛÏe b˘t celá fiada,
a mnohdy jsou jistû velmi prozaická: tfieba, Ïe nûkteré
obory si prostû oblíbily jiná konferenãní zafiízení. Rela-
tivní odlehlost místa vyhovovala pouze urãitému druhu
akcí. Údaje navíc nejsou kompletní, seznam zahrnuje
na 800 akcí, coÏ podle na‰eho odhadu mÛÏe b˘t
70–80 % celkového poãtu, zbytek by se musel je‰tû
dohledat v materiálech jednotliv˘ch ústavÛ. To samo-
zfiejmû v˘znamnû poznamenává reprezentativnost to-

9 ab

Jako by Giovanni
Battista Alliprandi
poãítal do budoucna
s konferenãním
sálem v nejvy‰‰ím
patfie stfiedového
tubusu, kter˘ aãkoli
prázdn ,̆ zval 
ke svému vyuÏití
napfi. i ‰esticí
velk˘ch oken.
Do postranních
altánÛ s jakousi
samozfiejmostí
vyústila nezbytná
schodi‰tû.

Po sedmi letech
Mramorov˘ sál 
opût hostil velkou
spoleãnost.
Historií zdej‰ího
akademického
pÛsobení vidûného
skrze statistické
zpracování
archivních záznamÛ
provedl hosty 
fieditel MSÚ – A AV âR
Ivan ·ediv .̆

hoto vzorku. KdyÏ si pfiesto sefiadíme procentuální ãet-
nost konferencí v del‰ích ãasov˘ch úsecích (do roku
1959 a pak po desetiletích) podle dne‰ního roztfiídûní
do tfií vûdních oblastí Akademie vûd, mÛÏeme konsta-
tovat nûkolik zajímav˘ch trendÛ: V období 1954–1959
mají zfietelnou pfievahu akce I. vûdní oblasti (51 %), sil-
nû je zastoupena i III. vûdní oblast (32 %).To je moÏné
dávat do souvislosti s tehdej‰ími prioritami reÏimu: bu-
dování prÛmyslu a ideologie. V letech 1960–1979 se
situace stává mnohem vyrovnanûj‰í, aby se v období
1980–1989 dokonce obrátila a II. vûdní oblast se stala
se 45 % nejvíce zastoupenou oblastí. Zde je moÏné
usuzovat nejen na vût‰í otevfienost reÏimu vÛãi svûtu,
ale v nejobecnûj‰í rovinû i na odraz zmûnûné dynami-
ky rozvoje vûdy a na promûny její oborové struktury.
Konstantním faktorem pro celé zkoumané období jsou,
s v˘jimkou osmdesát˘ch let, vysoká procenta zastou-
pení spoleãensk˘ch vûd, coÏ lze vysvûtlovat tehdej‰í
pfievaÏující funkcí spoleãensk˘ch vûd, ale moÏná to na-
stoluje i obecnûj‰í, nadãasovûj‰í otázku po typech vû-
decké komunikace v závislosti na povaze oboru. Zfietel-
ná je také prÛbûÏná tendence od témat aplikované
vûdy k problémÛm základního v˘zkumu.

Asi by nebylo správné nahlíÏet na liblická setkání
pouze prostfiednictvím ponûkud neosobních statistic-
k˘ch dat. Konference jsou svébytnou formou sociální
komunikace, vedle sv˘ch formalizovan˘ch rituálÛ s se-
bou nesou fiadu prÛvodních jevÛ, vãetnû té tolikrát kriti-
zované kongresové turistiky.Tu se otevírá ‰irok˘ prostor
pro práci s pamûtníky, napfiíklad metodou oral history,
jejíÏ v˘sledky mohou vyuÏívat nejen historici, ale
i sociologové ãi psychologové. Pravdûpodobnû by se
ukázalo, Ïe liblické konference se i tehdy stávaly, pokud
se setkali ti správní lidé, místem zajímavé a podnûtné
v˘mûny my‰lenek a názorÛ.Tak na nû vzpomínají, jistû
oprávnûnû, zejména vûdeãtí pracovníci technického
a pfiírodovûdeckého zamûfiení.

Na‰e prameny mimochodem ukazují, Ïe souÏití
badatelÛ, ktefií vyuÏívali Domy vûdeck˘ch pracovníkÛ
v Bechyni, Liblicích, Smolenici a Tupadlech také k re-
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lické. V roce 1963 si rekreanti v Liblicích stûÏují, Ïe
místní „nekontrolovatelná vefiejnost“ se v okolí zámku
chová neurvale, kfiiãí, obtûÏuje rekreanty a u jezírka
dokonce krade vûci, které si tam vûdci odloÏí. Ti pro-
to poÏadují zákaz pfiístupu vefiejnosti do areálu zám-
ku. Jak patrno, sovûtské experimenty o druÏbû s oby-
vatelstvem byly definitivnû zapomenuty.

Liblické konference neodmyslitelnû patfií v dobrém
i ve zlém k absurdnímu divadlu zvanému reáln˘ so-
cialismus. Snad právû proto se jejich symbolem stala
známá kafkovská konference na jafie roku 1963.
Z dne‰ního pohledu bizarní peripetie jejích pfiíprav,
spory o to, kdo ze zahraniãních hostÛ na konferenci
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u d á l o s t

Velk˘ den
liblického zámku

vnesl spokojenost
do tváfií pfiedsedy

AV âR Václava
Paãesa i fieditele

Divize správy
majetku a sluÏeb

SSâ AV âR 
Jana ·kody.

smí ãi nesmí vystoupit, jako by samy byly jednou vel-
kou inscenací Kafkov˘ch dûl. Kafkovská konference
nepfiinesla z hlediska literární vûdy Ïádné pfievratné
v˘sledky. Její pokus o odmítnutí principu sluÏebnosti
vûdy v kontextu doby v‰ak paradoxnû pfiinesl závaÏ-
né rezonance spoleãenské, ideové i politické. Stala
se proto v˘znamnou pfiedzvûstí PraÏského jara.

SnaÏil jsem se pouze naznaãit, jak mnohovrstev-
naté a vnitfinû bohatû strukturované mohou b˘t osu-
dy jednoho konferenãního centra. Podrobná anal˘za
tématu na makro- i mikro- úrovni by si jistû zaslouÏila
vût‰í prostor, tfieba na nûjaké z pfií‰tích konferencí,
nejlépe v Liblicích. �

IVAN ·EDIV¯

NADâASOVÉ LIBLICE
Jedním z fundovan˘ch prÛvodcÛ zámkem pfii pfiíleÏitosti slavnostního otevfiení byl také

b˘val˘ fieditel Stfiediska spoleãn˘ch ãinností AV âR Jan ·koda. Jeho v˘kladu nechybûlo
srdce a dÛkladná znalost problematiky pfiestavby liblického zámku, a tak není divu,

Ïe ho posluchaãi zahrnovali spoustou dotazÛ. „Stavební“ historií jsme spolu s dne‰ním
fieditelem Divize správy majetku a sluÏeb Janem ·kodou letmo zalistovali i pro Vás.

Tak, jak byl postaven, uÏívala Akademie vûd zá-
mek v Liblicích od roku 1952. Hosté bydlili ve velk˘ch
místnostech po ãtyfiech, pûti lidech. Spoleãné sociál-
ní zafiízení na patfie zabíralo zajímavé nároÏní pro-
story, z nichÏ jsou dnes jedny z nejhezãích pokojÛ.

Akademie po pfievzetí zámku postupnû provedla
úpravy kuchynû, hospodáfisk˘ch budov na ubytovací
a skladovací prostory, vybudovala zázemí a kancelá-
fie. Ov‰em od 90. let a moÏná i dfiíve se vûdûlo o ‰pat-
ném stavu krovu, kter˘ byl napaden dfievokazn˘m
hmyzem. Zaãaly se projevovat závady na stropních
konstrukcích, stropy nad druh˘m patrem se zaãaly
propadat. Ukázalo se, Ïe postupná rekonstrukce se
nedá s provozem zámku slouãit, hosté tam odmítali
jezdit, dostávali jsme stíÏnosti. V roce 2001 schválila
Akademická rada uzavfiení zámku a zásadní rekon-

strukci. Ze v‰ech zamûstnancÛ zÛstali pouze dva na
nezbytnou údrÏbu parku.

Bûhem rozsáhlé opravy byly „vzaty do ruky“, zkon-
trolovány, pfiípadnû vymûnûny v‰echny dfievûné prv-
ky, odkryly se v‰echny trámové povalové stropy.
Napfi. se ukázalo, Ïe uprostfied místnosti, naprosto
nepochopitelnû, je napadeno pût dfievûn˘ch trámÛ,
a ty se musely nahradit.

Tato nároãná práce nebyla dlouhou dobu vidût,
v‰echno bylo rozkopáno, vymûÀovala se okna
i s rámy… Vlastnû kromû obvodov˘ch zdí se témûfi
na v‰echno sahalo, v‰e se opravovalo.

S velmi zajímavou a skvûlou koncepcí pak pfii‰li pro-
jektanti. Navrhli pfiesunout stávající konferenãní sál
z b˘valé historické sala terreny v pfiízemí pod stfiechu
stfiedního oválného tubusu, do pÛdního prostoru, kde
se uvnitfi obvodov˘ch zdí rozbit˘mi okny s Ïaluziov˘mi
okenicemi dosud prohánûl jen vítr a holubi, jinak tam
nebylo nic. Podlaha byla zhotovena z nûjak˘ch betono-
v˘ch trámcÛ a lezlo se tam po Ïebfiíku jednou za ãas,
kdyÏ bylo potfieba spustit jeden ze tfií lustrÛ v Mramoro-
vém sále, aby se vyãistil nebo vymûnily Ïárovky.

V˘hodou tohoto prázdného prostoru bylo, Ïe kdyÏ
jsme nesahali do vnûj‰ího vzhledu budovy, dovolili
nám památkáfii dûlat cokoli. Mohli jsme tam tedy za-
budovat moderní techniku pro potfieby konferencí,
zvukové aparatury a hlavnû klimatizaci. Bez takového
vybavení bychom dnes konferenãní centrum nemoh-
li provozovat. Stavba rostla nahoru, a to si vynutilo
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i zv˘‰ené bezpeãnostní a poÏární úpravy uvnitfi zám-
ku. Sál musel mít úniková schodi‰tû z obou dvou
stran, to znamená, Ïe se protáhlo toãité schodi‰tû na
v˘chodû, kam se instaloval i v˘tah. Na západní stra-
nû konãilo schodi‰tû pÛvodnû v prvním patfie, odkud
se muselo protáhnout o dvû patra aÏ do konferenãní-
ho sálu. Toãité sklenûné schodi‰tû, postavené do no-
vorenesanãního prostoru mezi prvním a druh˘m pat-
rem, je „pfiiznáno“, a tento novodob˘ moderní prvek
dopadl úÏasnû. Nesetkal jsem se s nik˘m, komu by
se nelíbil.

Jako by s potfiebou pozdûj‰í dostavby architekt
Alliprandi v sedmnáctém století poãítal, kdyÏ kruhov˘
prostor doplnil v˘chodním a západním altánem, kam
mohla b˘t schodi‰tû vyvedena.

Ano, Alliprandi zámek vystavûl jako skvostnou ba-
rokní architekturu se v‰emi prvky a atributy. Jak je
jeho stavba geniální, jsem si uvûdomil, kdyÏ se po
tfiech stech letech ukázal prostor altánÛ jako vyuÏitel-
n .̆ Do altánÛ, kde byl pÛvodnû jen Ïebfiík, se ve‰la
schodi‰tû ke konferenãnímu sálu a do levého i v˘tah.

K zámku patfií také rozlehlá, a ne jen tak ledajaká,
zahrada. I ta by mûla doznat úpravy. Jaké jsou vize
do budoucna?

Cel˘ ãtyfiicetihektarov˘ areál, kter˘ je zahrnut do
projektu Natura 2000, sestává nejvût‰ím dílem ze zá-
mecké obory (dfiíve psáno zámeckého lesa nebo ba-
Ïantnice), v níÏ leÏí pfiírodní rezervace Slatinná louka
u Liblic, a z francouzského parku. V areálu jsou dvû
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Prostfiednictvím
tónÛ Johanna
Sebastiana Bacha
pfiivítal slavnostní
hosty Komorní
orchestr
Akademie.

Otevfiení
akademického
konferenãního
centra zahajují
symbolick˘m
pfiestfiiÏením pásky
zleva: statutární
námûstek hejtmana
Stfiedoãeského
kraje Josef Vacek,
fieditelka Národního
vzdûlávacího fondu
Miroslava Kopicová,
pfiedseda AV âR
Václav Paães,
fieditel AV âR,
Jifií Mal˘ 
a s mikrofonem 
fieditel DSMS 
Jan ·koda.

vodní plochy. Jezírko oddûluje francouzskou ãást za-
hrady od sluneãní brány na jihu. B˘val˘ rybník vlevo
nemá dostatek vody, zatím tam teãou spla‰ky.

Akademie nemûla nikdy sílu na nákladnou údrÏbu
obory, která tudíÏ zarÛstala. Pfiitom v ní najdete smûs
mimofiádn˘ch stromÛ, dubÛ i jehliãnanÛ. Souãástí
projektu na rekonstrukci zámku bylo i zpracování pro-
jektové dokumentace pro zámeck˘ park a oboru. Po-
dafiilo se nám získat dotaci ze Státního fondu Ïivotní-
ho prostfiedí na regeneraci zelenû a zaãali jsme
zatím o‰etfiením a kácením star˘ch dfievin. Upravili
jsme svah pod jiÏní zídkou, ãeká nás úprava parteru
do podoby pÛvodních barokních záhonÛ podle doku-
mentace, která je projednaná s památkáfii a Ïivotním
prostfiedím. Projekt rekonstrukce v˘chodního pfiístav-
ku zahrnuje i nauãnou stezku o délce 2,3 km, která
zaãíná u silnice Boleslav–Mûlník, podél zámku na
západní stranû prochází do obory kolem kaple a ob-
chází slatinnou louku. Na deseti zastaveních najdou
náv‰tûvníci popisy okolí zámku, jednotliv˘ch staveb
zámeckého areálu i informace z pfiírody, o faunû
a flofie vyskytující se v obofie...

V˘hledovû bychom chtûli obnovit i dal‰í zajímavé
stavby v areálu – velmi hezk˘ skleník, také zchátral ,̆
a b˘val˘ dÛm zahradníka. Mûly by tam rÛst i bylinky ne-
jen pro zámeckého ‰éfkuchafie, ale jako Ïiv˘ herbáfi
v nauãné zahradû s jejich popisky.

Podzámãí potfiebujeme i pro volnoãasové aktivity na-
‰ich hostÛ, pro nûÏ bychom v domku zahradníka rádi
vybudovali wellness. Zámecká kaple v obofie, ta uÏ
není barokní záleÏitostí, slouÏila také jako hrobka.
Dnes by mûla b˘t jak˘msi lapidáriem, kam jsme podle
pokynÛ památkáfiÛ museli uloÏit nûkteré prvky.

(O rekonstrukci zámku se doãtete i v pfií‰tím ãísle
Akademického bulletinu.) �

MARINA HUÎVÁROVÁ
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I pfies souãasn˘ v˘voj konkurenãních mikrosko-
pick˘ch technik, jako jsou elektronová mikro-

skopie, konfokální mikroskopie nebo mikroskopie
atomárních sil, pfiedstavuje optická mikroskopie
v geomateriálovém v˘zkumu stále základní a ne-
zastupitelnou analytickou metodu. Studium si ne-
lze pfiedstavit bez pestré ‰kály svûteln˘ch technik
zaloÏen˘ch na prÛchodu svûteln˘ch paprskÛ vy-
brou‰en˘mi destiãkami hornin nebo jednotliv˘ch
minerálních zrn (o tlou‰Èce setin milimetru) nebo
odrazu svûtla od lesklého povrchu nale‰tûn˘ch
ploch hornin, uhlí ãi uhlíkat˘ch látek ãi jin˘ch ne-
transparentních materiálÛ. V posledních zhruba
15 letech se optická mikroskopie stává velmi efek-
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Optická (svûtelná) mikroskopie jako analytická metoda 
slouÏí vûdeckému poznání uÏ témûfi 200 let.
VyuÏívá se v nejrÛznûj‰ích oborech lidské ãinnosti,
od biologie a medicíny pfies kriminalistiku 
aÏ po materiálové vûdy. Nejinak je tomu v oblasti v˘zkumu
stavby a sloÏení minerálÛ, hornin a stavebních látek.
Obory mineralogie a petrografie mají historick˘ metodologick˘
základ právû ve studiu optick˘ch vlastností 
minerálÛ a hornin.

SVùTLO V KAMENECH ANEB
CHVÁLA OPTICKÉ MIKROSKOPIE

t é m a  m û s í c e

tivním analytick˘m nástrojem pfiedev‰ím díky
spojení s metodami poãítaãového zpracování
a anal˘zy obrazu. Boufiliv˘ v˘voj digitální zobrazo-
vací a v˘poãetní techniky umoÏnil intenzivní roz-
‰ífiení tûchto analytick˘ch metod do mnoha vû-
deck˘ch i prÛmyslov˘ch odvûtví, a to i na bûÏné
uÏivatelské úrovni. V âeské republice patfií k v˘-
znamn˘m v˘robcÛm v tomto oboru napfi. ãeská fir-
ma Laboratory Imaging, s. r. o., která vyvíjí a na-
bízí systém pro zpracování a anal˘zu obrazu NIS
Elements.

A jaké moÏnosti pfiiná‰í optická mikroskopie se
zpracováním a anal˘zou obrazu v˘zkumu geoma-
teriálÛ a stavebních látek?

Pfiedev‰ím moÏnost identifikovat látky podle je-
jich optick˘ch vlastností, zobrazovat a kvantifikovat
strukturní parametry materiálu, podíly jednotliv˘ch
komponent, tvar, rozmûry a morfologickou ãi optickou
orientaci ãástic, intenzitu a charakter mikrotrhlin v ma-
teriálu, podíl a distribuci pórÛ atd. Pomocí vhodnû
orientovan˘ch fiezÛ analyzovan˘m objektem je
moÏné rekonstruovat i prostorov˘ obraz materiálu
nejen z hlediska jeho stavby, ale také napfi. jeho po-
ru‰ení rÛzn˘mi zpÛsoby namáhání.

Co je v‰ak nejdÛleÏitûj‰í, dfiíve pracné a ãasovû
nároãné manuální postupy mohou b˘t dnes ãásteã-
nû nebo i zcela automatizovány.

V Ústavu geoniky AV âR v Ostravû pfiedstavuje
aplikace zpracování a anal˘zy obrazu z optické mik-
roskopie v˘znamnou souãást systematického v˘zku-
mu struktur a textur geomateriálÛ a stavebních hmot.
Studují se horniny a zeminy, uhlí a koks, silikátové
stavební hmoty, keramika a biokeramika, sypké mate-
riály ad. Pomocí optické mikroskopie a anal˘zy obra-
zu se zkoumají vlastnosti ãástic vznikajících desinte-
graãními procesy (prachy, písky, kamenivo) nebo
naopak vlastnosti ãástic, které se pouÏívají jako abra-
zivo v technologii abrazivního vodního paprsku, po

��
Rekonstruované

velké mikroskopické
obrazy horninov˘ch

struktur 
v procházejícím
polarizovaném

svûtle

a

c

e

b

d



interakci s desintegrovan˘mi materiály. Zkoumají se
procesy poru‰ování hornin vlivem tlakového a tepel-
ného namáhání, v oblasti stavebních hmot se napfi.
analyzuje pórovitost betonÛ a malt a v˘znamné jsou
také poznatky z dlouhodobého v˘zkumu tzv.geokom-
pozitÛ, materiálÛ vznikajících injektáÏí chemick˘ch
pojiv do zemin, poru‰en˘ch hornin nebo stavebních
konstrukcí.

Ústav geoniky AV âR ve spolupráci s Institutem
geologického inÏen˘rství HGF V·B-TU

a spoleãností Laboratory Imaging, s. r. o., pofiádají
fotografickou v˘stavu Svûtlo v kamenech v prosto-
rách Nové auly Vysoké ‰koly báÀské–Technické
univerzity v Ostravû-Porubû 9.–30. 10. 2007. Poté
se pfiestûhuje do Prahy, kde budou fotografie vy-
staveny u pfiíleÏitosti T̆ dne vûdy a techniky 2007
v budovû Akademie vûd âR na Národní tfiídû ve
dnech 5.–16. 11. 2007. Budou zde pfiedstaveny uni-
kátní rekonstruované mikroskopické obrazy hornin
vytvofiené pomocí nejmodernûj‰ích technik optické
mikroskopie, digitálního zobrazování a zpracování

13 ab

Postup zpracování
obrazu pro mûfiení
intenzity mikroporu-
‰ení granitu zahfiátého
na teplotu 500 °C:
a) mikroskopick˘
fluorescenãní obraz
mikrotrhlin (preparát
vakuovû napu‰tûn
fluorescenãním
barvivem);
b) detekce liniov˘ch
objektÛ (trhlin)
pomocí matematické
morfologie;
c) segmentace obrazu
(pfievedení obrazu do
binární formy);
d) stfiedové osy trhlin
(obraz pro mûfiení
celkové délky trhlin 
na jednotku plochy)

obrazu. V˘stava je urãena nejen odborníkÛm, ale
i ‰iroké vefiejnosti. Prezentované mikroskopické ob-
razy horninov˘ch struktur byly pofiízeny na hornino-
v˘ch v˘brusech v polarizovaném svûtle optického
mikroskopu metodou automatického mozaikovitého
skládání mikroskopick˘ch polí. Spoleãnû je vytvofiili
kolegové a pfiátelé Jifií ·ãuãka (Ústav geoniky AV
âR Ostrava) a Jifií Mali‰ (Institut geologického in-
Ïen˘rství HGF V·B-TU Ostrava). Velkoformátové
fotografie, pfiipomínající abstraktní malífiská díla
nebo pestrobarevné vitráÏe gotick˘ch oken, jsou
zajímavé nejen kvalitou a mnoÏstvím vûdeck˘ch
informací, které obsahují, ale také neobvyklou es-
tetikou, krásou a rozmanitostí ukrytou v nenápad-
n˘ch a na pohled obyãejn˘ch kamenech. �

JI¤Í ·âUâKA, PETR MARTINEC,
Ústav geoniky AV âR,

JI¤Í MALI·,
Hornicko-geologická fakulta V·B-TU

��
Postup segmentace
obrazu pro stanovení
stupnû napûnûní
a morfologie
bublinov˘ch pórÛ
v polyuretanovém
pojivu
geokompozitního
materiálu (ãediãová
drÈ injektovaná
polyuretanem):
a) obraz vzorku
geokompozitu 
v odraÏeném svûtle
optického
mikroskopu;
b) segmentace partií
pojiva v obraze;
c) segmentace pojiva
bez bublinov˘ch pórÛ;
d) segmentace
bublinov˘ch pórÛ
v pojivu;
e) upraven˘ binární
obraz bublinov˘ch
pórÛ pro mûfiení jejich
morfologick˘ch
parametrÛV·

EC
HN

A 
FO

TA
:J

I¤
Í ·

âU
âK

A 
A 

JI
¤Í

 M
AL

I·
,A

RC
HI

V 
AU

TO
RÒ

a b c d



bulletin
ak

ad
em

ick
˘

âtenáfiÛm Akademického bulletinu je zbyteãné
vykládat, ãím se zab˘vá ãásticová fyzika ne-

boli fyzika vysok˘ch energií – mnoho poznatkÛ
o dûjích na té nejelementárnûj‰í úrovni jiÏ nalezla,
a tak má Standardní model, o kterém se dûti mohou
uãit ve ‰kole.

Na mnohé otázky v‰ak odpovûdi dosud hledá. Ono
hledání znamená pfiípravu a zkou‰ení nov˘ch expe-
rimentÛ, které jsou v ãásticové fyzice bohuÏel ne-
smírnû komplikované i nároãné, a hledání teorií no-
v˘ch. Dal‰í experimentální moÏnosti jsou v dohledu
– zhruba za rok bude v CERN v Îenevû spu‰tûn
nov˘ urychlovaã, kter˘ urychlí protony na energie
sedmkrát vy‰‰í, neÏ bylo dosud moÏné. Souãasnû
probíhají astroãásticové experimenty, v nichÏ roli

14ab

Evropská laboratofi ãásticové fyziky (CERN) v Îenevû a Spojen˘ ústav jadern˘ch v˘zkumÛ
v Dubnû uspofiádaly v Tfie‰ti ve dnech 19. srpna aÏ 1. záfií 2007 Evropskou ‰kolu ãásticové

fyziky zamûfienou zejména na postgraduální studenty.Tato prestiÏní mezinárodní ‰kola
s 45letou tradicí hostila odborníky z celého svûta vãetnû nositele Nobelovy ceny 

Jamese Cronina z Univerzity v Chicagu.

EVROPSKÁ ·KOLA FYZIKY
VYSOK¯CH ENERGIÍ

v û d a  a  v ˘ z k u m

Zámek v Tfie‰ti
hostil leto‰ní

prestiÏní ‰kolu,
na jejíÏ organizaci

se podílela
Akademie vûd âR,
Univerzita Karlova

a âeské vysoké
uãení technické.

urychlovaãe hrají dosud ne zcela pochopené pro-
cesy ve vesmíru.

Neménû podstatnou úlohu jako nejsloÏitûj‰í expe-
rimentální zafiízení hrají lidé. Klíãov˘m okamÏikem
pro zrod tvofiivého fyzika je postgraduální studium
následující po zvládnutí základÛ oboru bûhem uni-
verzitního studia. Právû na postgraduální studenty,
speciálnû na mladé experimentální ãásticové fyziky,
je zamûfiena Evropská ‰kola vysok˘ch energií, jejíÏ
dlouholetá úspû‰ná tradice souvisí s její efektivitou
a v˘bûrem pfiedná‰ejících. Jako pfiedná‰ející jsou
vybíráni fyzikové, ktefií podstatnû pfiispûli k nov˘m
poznatkÛm a ktefií souãasnû dokáÏou svou profesio-
nalitu pfiená‰et na ostatní. Koho se podafiilo na leto‰-
ní ‰kolu pfiilákat a jaká témata se probírala?
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První t˘den ‰koly byl vûnován „povinnému obsahu“
– Standardnímu modelu. Ronald Kleiss z IMAPP
Nijmegen v‰ak pojal pfiedná‰ky o teorii pole a Stan-
dardním modelu zcela nekonvenãnû. Jejich vstfiebá-
vání tak pro studenty znamenalo také netriviální kon-
frontaci s tím, co jiÏ v nûjaké podobû v‰ichni sly‰eli.
Ronald byl navíc ve svém vífiení pfied tabulí velmi
pfiesvûdãiv .̆ James Stirling z Univerzity v Durhamu
vybrou‰en˘m zpÛsobem pfiedstavil kvantovou chro-
modynamiku a speciálnû dÛkladnû partonové distri-
buãní funkce, které nutnû vstupují do jak˘chkoli
realistick˘ch v˘poãtÛ hadronov˘ch procesÛ. Hitoshi
Murayama z University of Kalifornia v Berkeley se-
známil posluchaãe nesmírnû Ïiv˘m zpÛsobem s fyzi-
kou neutrin a speciálnû se vzru‰ující otázkou neutri-
nov˘ch hmot. Klíãové teoretické pojmy jako symetrie,
kalibraãní teorie, naru‰ení CP symetrie a dal‰í se
hojnû míhaly a odívaly do souvislostí v bohat˘ch
pfiedná‰kách Thomase Mannela z Univerzity v Sie-
genu. Pfiedná‰ky doplÀovala podveãerní diskusní se-
zení, která vedli zku‰ení fyzikové a hojnû nav‰tûvo-
vali i pfiedná‰ející.

Druh˘ t˘den ‰koly byl zamûfien více do budoucnos-
ti. James Cronin z Univerzity v Chicagu (nositel No-
belovy ceny za fyziku z roku 1980) pfiedstavil studium
ãástic pfiilétajících z vesmíru s energiemi daleko
pfiesahujícími moÏnosti pozemsk˘ch urychlovaãÛ
(ov‰em nepfiíli‰ ãasto) pomocí experimentu Auger. Za
hranice souãasného Standardního modelu pozval
studenty Jean Iliopoulos z École Normale Supérieure
v PafiíÏi, ãerstv˘ drÏitel Diracovy medaile. Urs Wiede-
mann z CERN vystavûl teoretick˘ popis chování had-
ronové hmoty v extrémních podmínkách sráÏek jader
pfii nejvy‰‰ích energiích aÏ k pfiedpovûdím toho, co
lze oãekávat na LHC. Mike Turner z chicagské univer-
zity poskytl souãasn˘ obraz kosmologie a astrofyziky,
se kter˘mi se dnes ãásticová fyzika pfiekvapivû ãasto
potkává. K pohledu do budoucnosti, ve které se bude
odehrávat profesionální kariéra úãastníkÛ ‰koly, s vel-
k˘m dÛrazem na Large Hadron Collider, jenÏ by mûl
zaãít pracovat v CERN v polovinû pfií‰tího roku, v˘-
raznû pfiispûly pfiedná‰ky Alexeje Sissakiana (gene-
rálního fieditele SÚJV Dubna), Philipa Lebruna a Jose
Engelena (fieditele CERN pro v˘zkum).

V souvislostech s propagací fyziky zpravidla fiíká-
me, Ïe je souãástí lidské kultury, a dovoláváme se
souhlasu a pochopení. Také proto by se hodilo, aby
program ‰koly fyzice vûnované obsahoval i sloÏky z ji-
n˘ch oblastí vûdy ãi kultury a pfiitom pfiedstavil ães-
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Poslední sekundy
pfied zahájením
‰koly, jíÏ se úãastní
studenti pouze
jedenkrát, ov‰em
kontakty navazují
ãasto na cel˘ Ïivot.

Nositel Nobelovy
ceny za fyziku 
James Cronin
(vlevo) seznámil
úãastníky
konference 
se studiem ãástic
pfiilétajících 
z vesmíru pomocí
experimentu Auger.
Bûhem své náv‰tûvy
âeské republiky
pfiijal také pozvání
pfiedsedy Uãené
spoleãnosti Jifiího
Grygara na setkání
s novináfii v budovû
AV âR v Praze.

ké osobnosti. K takovému zámûru skvûle poslouÏila
pfiedná‰ka Václava Paãese Od hrachu ¤ehofie Men-
dela k lidskému genomu a vystoupení smyãcového
Kvarteta B. MartinÛ (Dvofiák a Janáãek), které získalo
mohutn˘ ohlas. O pfiedstavení místního koloritu se
postaral cimbál, náv‰tûva ve vinném sklípku, v˘lety
do okolí. A v˘sledn˘ dojem podtrhl poslední veãer
také rockov˘ koncert.

Pro zahraniãní úãastníky je nepominutelnou ães-
kou atrakcí Praha, do níÏ se hosté vydali na celo-
denní v˘let; zde je mj. v primátorské rezidenci vlíd-
nû uvítal radní Petr ·tûpánek.

Program ‰koly byl samozfiejmû znaãnû intelektu-
álnû nároãn˘; a dva t˘dny pfiedná‰ek je hodnû.
AlespoÀ ãásteãnou kompenzaci pfiiná‰ely hojnû vy-
uÏívané odpolední sportovní a rekreaãní aktivity.

Na letní ‰kolu se mohou hlásit studenti z celého
svûta. KaÏdou Ïádost posuzuje organizaãní v˘bor,
v jehoÏ ãele léta pÛsobí Egil Lillestol z CERN. V˘bûr
má také jednu omezující podmínku – této ‰koly se
kaÏd˘ mÛÏe zúãastnit maximálnû jednou za Ïivot.Egil
je po dlouhou dobu velmi úspû‰n˘ – ve spolupráci
s lokálními organizátory v rÛzn˘ch zemích (naposled
·védsko; âesko, resp. tehdy âeskoslovensko, v roce
1983) se mu dafií kaÏdoroãnû pofiádat ‰kolu, jejíÏ po-
doba mírnû fluktuuje, ale kvalita zÛstává. Leto‰ní stu-
denti pfiiletûli ze v‰ech kontinentÛ a díky pofiadatelství
jsme mûli samozfiejmû ‰anci pfiizvat více ãesk˘ch
studentÛ. V dlouhé historii ‰koly se ukazuje, Ïe pro
studenty není pfiínosem jen vyslechnutí skvûl˘ch
pfiedná‰ek, ale také navázání kontaktÛ mezi sebou
a s pfiedná‰ejícími. Právû to ãasto ovlivní celou jejich
budoucí kariéru v mezinárodní ãásticové komunitû.

·koly spoleãnû pofiádají dvû vedoucí laboratofie fy-
ziky ãástic obou ãástí Evropy dfiíve rozdûlen˘ch poli-
ticky a dnes je‰tû ekonomicky – CERN v Îenevû
a SÚJV v Dubnû. Organizace leto‰ního roãníku ilus-
trovala pozoruhodn˘ rys ãásticové fyziky v âeské re-
publice – ukázkovou spolupráci klíãov˘ch institucí
(AV âR, UK a âVUT) a jejich pracovníkÛ. Plnou verzi
pfiíspûvku najdete na: http://abicko.avcr.cz. �

RUPERT LEITNER, 
Ústav ãásticové a jaderné fyziky MFF UK,

JI¤Í HO·EK,
Ústav jaderné fyziky AV âR, v. v. i.,

JI¤Í DOLEJ·Í,
Ústav ãásticové a jaderné fyziky MFF UK
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Cílem tohoto projektu bylo od samého zaãátku
podpofiit zájem stfiedo‰kolsk˘ch studentÛ o pfií-

rodovûdné a technické obory. Jeho my‰lenka vznikla
logicky na pÛdû Akademie vûd âR, která si takto prozí-
ravû pfiipravuje budoucí vûdeck˘ dorost. O projekt se
nejvíce zaslouÏila jeho hlavní manaÏerka Ing. Dagmar
Dvofiáková, která je nyní i fieditelkou Odboru mediální
komunikace AV âR.V roce 2005 se jí podafiilo pro úãe-
ly projektu získat prostfiedky z Evropsk˘ch strukturál-
ních fondÛ a od Magistrátu hlavního mûsta Prahy. Pro-
gram se zamûfiil na dvû cílové skupiny, na praÏské
stfiedo‰kolské studenty a jejich uãitele. O propagaci se
postarali mediální partnefii, a tak byla navázána úzká
spolupráce s celou fiadou praÏsk˘ch stfiedních ‰kol.
Vybraní studenti absolvovali stáÏe ve 24 akademic-
k˘ch ústavech pod dohledem zku‰en˘ch pracovníkÛ.
V˘sledky své práce pak mohli pfiedstavit na loÀské
studentské konferenci v Praze a nûktefií i v zahraniãí.
Napfiíklad Tereza Zavfielová, studentka praÏského
KfiesÈanského gymnázia, se aktivnû zúãastnila prestiÏ-
ní konference YSF2007, která se konala na poãátku
ãervence 2007 ve Vídni. Dal‰í tfii praÏ‰tí studenti byli po

16ab

JestliÏe mají uãitelé peãovat o rozvoj tvofiivosti ÏákÛ a studentÛ, musejí mít sami
schopnost tvÛrãího my‰lení. Definic tvofiivosti existuje celá fiada, ale mezi její

pfiedpoklady patfií jistû motivace, schopnost komunikace, potfieba seberealizace,
dostatek energie, pracovní nasazení a také pfiipravenost vûnovat fie‰ení problémÛ

a vlastnímu vzdûlávání svÛj voln˘ ãas. V‰em tûmto kritériím vyhovûlo 
57 praÏsk˘ch stfiedo‰kolsk˘ch uãitelÛ, ktefií neváhali obûtovat jeden t˘den ze sv˘ch

leto‰ních prázdnin, aby se mohli zúãastnit praktick˘ch kurzÛ z chemie, fyziky a biologie
v rámci projektu Otevfiená vûda.

v û d a  a  v ˘ z k u m

Uãitelé v rolích
studentÛ 

pfii praktick˘ch
laboratorních

cviãeních

nároãném konkurzu vybráni k úãasti na Festivalu krea-
tivity, jenÏ se uskuteãní letos v fiíjnu v Jeruzalémû.
Michal Dudák obdrÏel za svou studentskou práci cenu
Uãené spoleãnosti âR.

Stfiedo‰kolsk˘m pedagogÛm projekt nabídl úãast na
praktick˘ch kurzech a multioborov˘ch semináfiích.
Praktické kurzy z chemie, fyziky a biologie se konaly le-
tos uÏ potfietí, tentokrát od 29. ãervence do 17. srpna
2007. Místem konání bylo opût Akademické a univerzit-
ní centrum v Nov˘ch Hradech nedaleko âesk˘ch Bu-
dûjovic (a souãasnû v blízkosti Lince a Vídnû).Do oprav
empírového buquojského zámku jsou postupnû inves-
továny nemalé prostfiedky, ale v˘sledek uÏ teì stojí za
to. Zámek nabízí nejen konferenãní místnosti, ale pro
úãastníky i pohodlné ubytování. Znovu se ukázalo, Ïe
pÛvabná rezidence spolu s pfiilehl˘m parkem, a ov‰em
i samotné mûsto Nové Hrady a okolní pfiíroda, vytváfie-
jí ideální genius loci nejen pro odborné pfiedná‰ky, ale
i pro neformální diskuze a vzájemnû uÏiteãná setkává-
ní tvÛrãích pedagogÛ s tvÛrãími vûdeck˘mi pracovníky.
I letos zde pfiedná‰eli v˘znamní pracovníci akademic-
k˘ch ústavÛ, Pfiírodovûdecké fakulty Univerzity Karlovy
a dal‰ích institucí. Vedení navazujících a podveãerních
diskuzí se pak ujali pfiední odborníci z celé Akademie:
prof. Blanka ¤íhová, prof. Rudolf Zahradník, Dr. Franti-
‰ek Rypáãek a dal‰í. I tento rok mûli úãastníci moÏnost
prohlédnout si vûdecká pracovi‰tû v Nov˘ch Hradech,
podívali se do Parazitologického ústavu AV âR a do te-
melínské elektrárny. Pedagogové v‰ak ocenili i moÏ-
nost diskuzí mezi sebou navzájem. Probíraly se napfií-
klad rozdíly mezi státními a soukrom˘mi ‰kolami,
vhodnost rÛzn˘ch uãebnic i fie‰ení takzvanû v˘chov-
n˘ch problémÛ. Z toho uÏ je zfiejmé, Ïe podobnû inspi-
rativní prostfiedí pro praÏské pedagogy lze vytvofiit pou-
ze mimo Prahu. I za cenu toho, Ïe laboratorní vybavení
v Nov˘ch Hradech je stále pomûrnû skromné a fiadu
pomÛcek a chemikálií bylo tfieba pfiivézt.

JelikoÏ kurzy byly akreditovány Ministerstvem ‰kol-
ství, mládeÏe a tûlov˘chovy, úãastníci obdrÏeli oficiální

BLÍZKÁ SETKÁVÁNÍ 
OTEV¤ENÉ VùDY
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2007 tisková konference a II. studentská konference.
UÏ dnes lze fiíci, Ïe se zámûr projektu pfiekvapivû dob-
fie vydafiil a v˘sledky této efektivní investice do ãeské
vûdy budou jistû patrny je‰tû i po mnoha letech. Dlou-
hodob˘m v˘sledkem projektu je také jednotná interne-
tová prezentace zúãastnûn˘ch ústavÛ. Je peãlivû zpra-
covaná po obsahové i grafické stránce a populární
formou zpfiístupÀuje profil jednotliv˘ch ústavÛ ‰iroké
vefiejnosti. Dobrá zpráva je, Ïe byl zahájen navazující
projekt Otevfiená vûda regionÛm, tentokrát urãen˘ mi-
mopraÏsk˘m stfiedo‰kolsk˘m pedagogÛm. Tak bude
moÏno dále vyuÏívat pozitivní zku‰enosti a poznatky
získané pfii fie‰ení projektu Otevfiená vûda. �

MIROSLAV RAAB,
Ústav makromolekulární chemie AV âR, v. v. i.

certifikát o absolvování podepsan˘ pfiedsedou Akade-
mie vûd profesorem Paãesem. Na oplátku mûli vyplnit
jednoduch˘ hodnotící dotazník. AÏ na dvû v˘jimky hod-
notí uãitelé leto‰ní kurzy jako velmi uÏiteãné, vût‰ina
pak pfiedná‰ky jako velmi zajímavé. V‰echny kurzy
mûly dobr˘ ohlas. Stejnû jako v minul˘ch letech byl nej-
vût‰í zájem o „chemick˘“ t˘den, dokonce bylo nutno
nûkolik zájemcÛ odmítnout vzhledem k nedostateãné
kapacitû ubytování. Urãitû to ovlivnil peãlivû zvolen˘
program s atraktivními pokusy a moÏná i dvû zafiazené
pfiedná‰ky na téma molekulární gastronomie. Pfii nich
totiÏ mohli úãastníci zamûstnat nejen své mozkové
závity, ale i chuÈové pohárky.

Projekt Otevfiená vûda byl zahájen 1. záfií 2005
a pfied jeho ukonãením 31. fiíjna 2007 se v budovû
Akademie vûd na Národní tfiídû uskuteãnila 25. záfií

17 ab

V rámci 
II. studentské
konference
pfiedstavilo
v˘sledky své
badatelské
ãinnosti 
18 studentÛ.
Mezi nimi i Lenka
Corlannová 
z gymnázia
Vodûradská,
která mladé
publikum zaujala
Spektroskopií
aktivních galaxií.

Tiskové konference
k udílení stipendia 
se zúãastnili
pfiedseda AV âR
Václav Paães,
generální fieditel
L´ORÉAL âR 
Jean-Charles Bondy,
ãlenka poroty Daniela
¤ezáãová (zcela 
vpravo) a loÀské
laureátky Berenika
Hausnerová, Katefiina
KaÀková a Tetyana
Ostapschuk.
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Stipendium L'ORÉAL je jedním ze zpÛsobÛ, jak
podpofiit mladé vûdkynû. Jednou z prvních

zemí, kde se udûluje, je âeská republika, a letos to
bude jiÏ podruhé. O 180 000 Kã se mohou ucházet
vûdkynû do 35 let vûku, které bádají v oblasti Ïiv˘ch
anebo materiálních vûd, a bude pouze na nich, jak
získané stipendium vyuÏijí. Projekt podporuje âes-
ká komise pro UNESCO a Akademie vûd âR.

Îádosti posoudí v listopadu a prosinci devítiãlenná
komise v ãele s prof. Helenou Illnerovou a tfii vítûzky
budou slavnostnû vyhlá‰eny 22. ledna 2008.

LoÀské laureátky Stipendia L’ORÉAL shodnû po-
tvrzují, Ïe nejen pro nû, ale i pro jejich okolí mûla
cena velik˘ v˘znam a prokazatelnû zv˘‰ila jejich
kredit. �

HaM
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První z fiady konferencí ICPIG uspofiádal v roce
1953 její zakladatel Hans von Engel se svou

v˘zkumnou skupinou v Oxfordu. Poãínaje tímto ro-
kem se konference ICPIG staly tradiãním místem,
na kterém se setkávají ‰piãkoví vûdci, aby prezen-
tovali nejnovûj‰í v˘sledky své badatelské práce.
V záfií roku 1973 se konference poprvé konala
v b˘valém âeskoslovensku v Praze. Poslední set-
kání se uskuteãnila v roce 2001 v Nagoji (Japon-
sko), v roce 2003 v Greifswaldu (Nûmecko) a v roce
2005 v Eindhovenu (Holandsko).

Ve srovnání s pfiedchozími roãníky pfiinesl leto‰ní
praÏsk˘ ICPIG nûkolik novinek. Mezinárodní vûdec-
k˘ v˘bor konference se po mnoha letech rozhodl
zmûnit strukturu prioritních témat. Tradiãní schéma
reflektovalo víceménû historick˘ v˘voj v oboru. Prv-

18ab

Témûfi po 34 letech se do Prahy vrátila jedna z nejvût‰ích mezinárodních
konferencí pokr˘vající ‰iroké spektrum problémÛ spojen˘ch 
s fyzikou plazmatu a s fyzikou jevÛ v ionizovan˘ch plynech.

XXVIII International Conference on Phenomena in Ionized Gases (ICPIG),
kterou zorganizoval Ústav fyziky plazmatu AV âR ve spolupráci 

s Fakultou elektrotechnickou âVUT a Matematicko-fyzikální fakultou UK,
se letos uskuteãnila v Top Hotelu Praha ve dnech 15.–20. ãervence.

Konference se konala pod patronací International Union of Pure 
and Applied Physics (IUPAP), kter˘ byl souãasnû jejím nejv˘znamnûj‰ím
sponzorem, a pod zá‰titou primátora hlavního mûsta Prahy Pavla Béma.

v û d a  a  v ˘ z k u m

Slavnostní zahájení
konference.

Zleva Milan ·imek
(pfiedseda místního

organizaãního
v˘boru),

Pavel Chráska
(fieditel Ústavu 

fyziky plazmatu),
Petr ·tûpánek

(praÏsk˘ magistrát),
Roger Weynants
(IUPAP) a Jerzy

Mizeraczyk
(pfiedseda

mezinárodního
vûdeckého v˘boru)

ní roãníky se pfieváÏnû orientovaly na problematiku
související s termojadernou fúzí. S rozvojem speci-
alizovan˘ch „fúzních“ konferencí se ICPIG více
soustfiedila na fundamentální problémy fyziky plaz-
matu a následnû, v souvislosti s rozvojem polovodi-
ãového prÛmyslu, na v˘boje v elektronegativních ply-
nech. V posledních letech se objevila fiada nov˘ch
aplikací zaloÏen˘ch na vyuÏití nerovnováÏného plaz-
matu generovaného za atmosférického tlaku. Histo-
rická struktura tak byla nahrazena nov˘m schématem
a seznam konferenãních prioritních témat se nyní
skládá ze ãtyfi hlavních sekcí (A. Fundamentals;
B. Modelling; C. Simulation and Diagnostics; D. Plas-
ma Sources and Discharge Regimes), pfiiãemÏ kaÏ-
dá je strukturována do nûkolika subsekcí, jeÏ plnû
odráÏejí souãasné trendy.
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Konferenãní materiály byly poprvé publikovány
ve formû ti‰tûného sborníku Book of Abstracts do-
provázeného Full-Papers CD-Proceedings. Ve‰ke-
ré pfiíspûvky recenzovali ãlenové místního organi-
zaãního v˘boru za znaãné pomoci národního
poradního v˘boru.

Na slavnostním zahájení pfiivítali úãastníky kon-
ference v Kongresovém centru Top Hotelu Praha
jak zástupci pofiadatelÛ a mezinárodního vûdeckého
v˘boru, tak i zástupce IUPAP a praÏského magistrá-
tu. Na místû se zaregistrovalo celkem
639 vûdcÛ z 51 zemí. Vûdeck˘ program
nabídl úãastníkÛm celkem 53 pfiedná‰ek
pfiedních expertÛ z oboru a 618 pfiíspûv-
kÛ prezentovan˘ch ve formû posterÛ.
âeskou vûdu mezi zvan˘mi fieãníky re-
prezentovali Karel Jungwirth (Fyzikální
ústav AV âR) a Petr Luke‰ (Ústav fyzi-
ky plazmatu AV âR).

Úvodní plenární pfiedná‰ky pfiedznamenaly té-
mata, která konferenci ICPIG 2007 jasnû domino-
vala: Non-equilibrium plasma and microplasmas
at high pressures a Plasma power and pulsed power
technology, particle sources. Leanne C. Pitchford
(LAPLACE, Toulouse, France) pfiedná‰ela o vlast-
nostech elektrického MHCD mikrov˘boje (Micro
Hollow Cathode Discharge) generovaného za at-
mosférického tlaku v malé dírce, jeÏ je vytvofiena
v sendviãové elektrodové struktufie – katoda/die-
lektrikum/anoda – stejnosmûrn˘m napûtím fiádu
102 V. MHCD mikrov˘boj charakterizují geometrické
rozmûry 10–100 mikrometrÛ, hustota energie
~100 kW/cm3 a koncentrace voln˘ch elektronÛ do-
sahující 1015 cm–3. Tyto mikrov˘boje jsou úãinn˘m
generátorem radikálÛ a reaktivních ãástic. Para-
lelní uspofiádání nûkolika set mikrov˘bojÛ se in-
tenzivnû studuje jako zdroj plo‰ného reaktivního
plazmatu. Cristophe O. Laux (École Centrale, Pa-
ris, France) se zab˘val moÏn˘m vyuÏitím perio-
dick˘ch nanosekundov˘ch vysokonapûÈov˘ch v˘-
bojÛ pro sníÏení produkce oxidÛ dusíku pfii
souãasném zv˘‰ení energetické úãinnosti proce-
su spalování chud˘ch smûsí. Kritick˘m paramet-
rem se v tomto pfiípadû ukazuje opakovací frek-
vence vysokonapûÈov˘ch pulsÛ, která musí b˘t
vysoká (~100 kHz) natolik, aby v daném prostfiedí
dostateãnû kompenzovala rychlost rekombinace
chemicky reaktivních ãástic. Tuto ideu lze vyuÏít
pfiedev‰ím ve spojení s v˘vojem nové generace
leteck˘ch motorÛ.

Druh˘ pracovní den konference zcela ovládly dva
monotematické workshopy. Pavel ·unka (Ústav fyzi-
ky plazmatu AV âR) organizoval workshop Pulsed
Electrical Discharges in water: fundamentals and
applications, jenÏ byl zamûfien na fundamenty im-
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� Za vynikající
celoÏivotní
v˘sledky v oboru
fyziky plazmatu
ionizovan˘ch plynÛ
obdrÏel cenu 
Von Engel Prize
Noriyoshi Sato
z Japonska.

� âeskou vûdu
reprezentoval 
Karel Jungwirth
z Fyzikálního
ústavu AV âR.

pulsních v˘bojÛ iniciovan˘ch ve slabû vodiv˘ch vod-
n˘ch roztocích vãetnû potenciálních ekologick˘ch
a biologick˘ch aplikací. Karel Koláãek (Ústav fyziky
plazmatu AV âR) uspofiádal workshop Physics and
applications of high-current capillary discharges, kte-
r˘ se zab˘val moÏn˘m vyuÏitím impulsních kapilár-
ních v˘bojÛ pro generaci jak nekoherentního, tak i ko-
herentního záfiení v oblasti mûkk˘ch X-ray (~10 nm).

Závûreãn˘m dnÛm dominovalo slavnostní udílení
cen. Za vynikající celoÏivotní v˘sledky v oboru fyzi-

ky plazmatu a ionizovan˘ch plynÛ ob-
drÏel cenu Von Engel Prize Noriyoshi
Sato, emeritní profesor Tohoku Univer-
sity, Japonsko. Poprvé bylo udûleno
i ocenûní ECA – IUPAP Early Career
Award in Plasma Physics, jeÏ je urãeno
mlad˘m vûdeck˘m pracovníkÛm, ktefií
dosáhli vynikajících v˘sledkÛ v oboru fy-

ziky nízkoteplotního plazmatu. Jeho prvním nosite-
lem se stal Pascal Chabert z École Polytechnique,
Palaiseau, Francie. Leto‰ní novinkou se v neposled-
ní fiadû stalo udílení tfií cen za nejlep‰í práce studen-
tÛ, tzv. Plasma Processes & Polymer Awards, které
sponzorovalo nakladatelství Wiley-VCH.

Závûrem lze konstatovat, Ïe jedna z nejprestiÏnûj-
‰ích konferencí t˘kající se fyziky plazmatu a fyziky
jevÛ v ionizovan˘ch plynech v Praze úspû‰nû zavr‰i-
la fiadu zmûn zapoãat˘ch na pfiedchozích setkáních,
to pfií‰tí se bude konat v mûstû Cancún v Mexiku. �

MILAN ·IMEK,
Ústav fyziky plazmatu AV âR, v. v. i., 

pfiedseda místního organizaãního v˘boru
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O tázky vûdûní a víry se nás dot˘kají i dnes. Roz-
jímání vûdcÛ, zamûfiené na my‰lenku, co na-

bízejí pfiírodní vûdy teologii a co teologie nabízí pfií-
rodním vûdám, jsme pfiipomnûli v minulém ãísle Aka-
demického bulletinu pfiíspûvkem z oblasti ãásticové
fyziky. U kulatého stolu se letos v kvûtnu na pozvání
Akademie vûd âR a âeské kfiesÈanské akademie za-
b˘val tématem Vûda a víra také prof. Petr Hájek
(Ústav informatiky AV âR, v. v. i.), kter˘ se vûnoval
ontologickému dÛkazu existence boÏské bytosti
v díle nejvût‰ího matematického logika 20. století
Kurta Gödela. Dal‰í z hostí, dr. Jan Moravec (Cent-
rum biblick˘ch studií), se po v˘kladu rozdílu mezi pfií-
rodními vûdami a teologií pokusil vysvûtlit pojem víry,
dr. Ivana Macháãková (Ústav experimentální bo-
taniky AV âR) vystoupila s osobním svûdectvím
moÏné souhry pfiírodních vûd s teologií. Její úvahu
ve zkrácené podobû pfiiná‰íme.

„Otázka vztahu mezi pfiírodními vûdami a teologií
se na tûchto setkáních fie‰ila uÏ vícekrát,“ pfiipo-
mnûla úvodem. „Proto se pokusím o osobní reflexi
nad tímto tématem.“

Jedna z minul˘ch diskusí se snaÏila zjistit, zda
mezi pfiírodními vûdami a teologií panuje lhostej-
nost, boj protikladÛ nebo jednota. Asi bychom se
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KdyÏ se ptali Martina Luthera, co dûlal BÛh
pfiedtím, neÏ stvofiil svût, odpovûdûl:
„Sedûl pod bfiízou a fiezal si proutky na ty,
kdo kladou v‰eteãné otázky.“
Tím jistû Luther neodsoudil v‰echno
dotazování, naopak, sám velk˘m Ïivotním
dotazováním pro‰el, stejnû jako Giordano
Bruno, jenÏ vyznává: „Nevûfiím, Ïe BÛh,
kter˘ nám dal rozum, po nás chce,
abychom jej nepouÏívali.“
Napûtí mezi vûdûním a vírou v Boha
vzru‰ovalo jistû ãlovûka odjakÏiva.
Nûkdy se promûnilo v poznání,
v osobní proÏitek kosmického bytí.
Tak mohl William Shakespeare zvolat
v Hamletovi: „Ó BoÏe, chtûl bych b˘t
obsaÏen cel˘ v ofií‰kové skofiápce,
a pfii tom záfiit do nekoneãn˘ch prostorÛ!“

VùDA A VÍRA aneb

v û d a  a  v ˘ z k u m

Elektronov˘m
mikroskopem

odhalené dûje, které
probíhají v rostlinné
buÀce – i v buÀkách

lidského tûla – udivují
souhrou a zfiejmou

smysluplností sv˘ch
v˘konÛ a úkolÛ,

prozrazujících 
i samotn˘m vûdcÛm

jen z ãásti v tkáni
Ïivota utajen˘ fiád.
Na snímku trojroz-

mûrná rekonstrukce
mikrostruktury

chloroplastÛ, tûlísek
nezbytn˘ch pro

fotosyntézu,
v rostlinách

kontrolních (vlevo)
a v geneticky

upraven˘ch
rostlinách

nadprodukujících
hormon cytokinin

(vpravo).

shodli, Ïe to není jedno ani druhé a Ïe pfiijateln˘mi
variantami jsou nezávislost nebo dialog. Pokud
mohu mluvit za sebe, preferuji dialog.

Je celkem jasné, Ïe pokud vûda vystupuje jako
institucializovaná disciplína a víra se chová stejnû,
pak mohou vytváfiet dojem, Ïe soupefií jako dvû
hlavní zvûstovatelky jediné pravdy. Ale myslím si,
Ïe toto období máme uÏ za sebou. Vût‰ina z nás
vnímá, Ïe víra a vûda nestojí proti sobû, Ïe mezi
nimi nemusí b˘t a také není Ïádn˘ rozpor. VÏdyÈ
i vûda obsahuje jako hlavní premisu víru, Ïe lidsk˘
rozum neklame: jsme schopni chápat, Ïe jak vûci
vidíme, skuteãnû jsou. O tom nás pfiesvûdãuje zku-
‰enost, ale dokázat se to nedá, musíme vûfiit. Víra,
která není karikaturou sebe samé a myslí to váÏnû,
jistû nebude vûdu odmítat, bude se snaÏit porozu-
mût jí a nechat se jí obohatit.

Není tfieba zdÛrazÀovat, Ïe pfiírodní vûdy a teologie
se li‰í sv˘m pfiístupem ke skuteãnosti, Ïe kaÏdá klade
jiné otázky a odpovídá na nû jin˘mi zpÛsoby.Jako ãlo-
vûk – jsem pfiírodovûdkynû, biochemiãka, které se
nedávno z milosti BoÏí podafiilo dostudovat alespoÀ
bakaláfiské studium teologie – dobfie vím, Ïe oba pfií-
stupy bûÏí nûkdy paralelnû i v mé hlavû. Îe to není
s oním dialogem vÏdycky jednoduché. Pfiesto mys-
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lím, Ïe si obû tyto oblasti lidského poznání mají hod-
nû co fiíci. Zaãnu tím, proã to tak podle mého názoru
je a co mohou pfiírodní vûdy pfiinést teologii.

Obû zmiÀované vûdy chtûjí pochopit, jak svût
funguje, kde se vzal, kam smûfiuje, co to má

za následky pro ná‰ Ïivot a vztah k realitû. Vûda po-
stupuje tak, Ïe poloÏí hypotézu, která posléze bude
buì potvrzena nebo vyvrácena, snaÏí se vycházet
z pozorování reality pfiírody nebo z experimentu.
Otázka samozfiejmû zní, je-li moÏné vûdeck˘m po-
zorováním pfiírody vyvodit si, vytu‰it existenci Stvofii-
tele, existenci BoÏí. Je mnoho autorÛ, ktefií tvrdí, Ïe
ano. MÛÏeme zaãít v knize Moudrosti, kde ãteme:
„NeboÈ z velikosti a krásy tvorÛ mÛÏe b˘t srovnáním
poznán pÛvodce jejich bytí.“ Také slavn˘ astronom
Johannes Kepler fiekl, Ïe v knize pfiírody se BÛh zje-
vil právû tolik jako ve Svatém Písmu, Ïe kdo pfiírodu
studuje, tak se modlí a vzdává chválu stejnû jako
knûÏí pfii liturgii. I katolické magisterium nám fiíká, Ïe
rozum ãlovûka je schopen Stvofiitele ze stvofiení vy-
tu‰it. A koneãnû, jeden z nejvût‰ích teologÛ 20. stole-
tí, nûmeck˘ teolog Karel Rahner, napsal, Ïe ãlovûk
má vnitfiní tu‰ení Boha pfii kaÏdém poznávání.

Dva z nejznámûj‰ích protagonistÛ dialogu pfií-
rodních vûd a teologie George Coyne a John
Polkinghorne také vidí ve v˘sledcích vûdy jako vû-
fiící lidé BoÏí pÛsobení. S tûmito názory silnû sym-
patizuji. Mohu ov‰em vyjmenovat i celou fiadu zná-
m˘ch teologÛ, ktefií budou fiíkat prav˘ opak,
poãínaje slavn˘m Karlem Barthem. To v‰ak nech-
me stranou.

MÛÏete právem namítnout, Ïe zmínûná zku‰e-
nost alespoÀ tu‰it z pfiírody ãi z vûdeckého pozoro-
vání Stvofiitele, je omezena na lidi vûfiící. Domnívám
se, Ïe tomu tak b˘t nemusí. âlovûk pfiijímá impuls
víry ne tím, Ïe se nechá pfiesvûdãit rozumov˘mi ar-
gumenty, ale proto, Ïe k nûmu mluví vnitfiní hlas,
kter˘ ho oslovuje, neustále ho nûkam láká a zve, aÏ
se s tím ãlovûk musí nûjak vyrovnat. ¤ekla bych, Ïe
opravdu pozorné vnímání pfiírody, uvûdomûní si, co
pfiinesla moderní fyzika a kosmologie, co pfiiná‰í
moderní biologie, tu neuvûfiitelnou komplexitu a ná-
hodnost, a pfii tom organizovanost a fiád – to v‰e vy-
volává úÏas a mÛÏe dát alespoÀ nûkter˘m lidem
i tu‰ení Stvofiitele.

Sledujeme-li, co se dûje v rostlinné buÀce na zá-
bûrech videokamery spojené s elektronov˘m mik-
roskopem – ãervené kuliãky jsou chloroplasty, ze-
lené pohybující se ãásti jsou tzv. váãky, které
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Hledání pravdy,
hledání krásy,
hledání lásky… 
A na dnû oné touhy
vûdcÛ, umûlcÛ
i v‰ech lidí tu‰ení
Nepoznaného,
které poutníci Ïivota
stejnû jako autofii
evangelií pfied sebou
vidí v setkání 
se Svûtlem.
Na snímku
Evangelisté,
Petr Brátka 1990,
Asociace
jihoãesk˘ch
v˘tvarníkÛ

pfiená‰ejí syntetizované proteiny… tento pohyb se
opravdu v Ïiv˘ch rostlinn˘ch buÀkách dûje…
A druhá ukázka, síÈ vláken, která uÏ smûrovanû
fiídí pohyb váãkÛ nesoucích urãité metabolity
k místÛm, kam je donést mají… VÛbec nevíme,
proã se váãek nûkde pfiipojí, jinde odskoãí a odne-
se pfiíslu‰n˘ metabolit tam, kam má – není to ob-
raz obrovské dynamiky Ïivota? A to se odehrává
v jedné buÀce, kde bûÏí souãasnû tisíce regulaã-
ních procesÛ, pfienosÛ, signálÛ, v jedné z milionÛ
bunûk sledované rostliny. Dûje se tu nûco úÏasné-
ho, co napomáhá cestû poznání Boha. A chci
osobnû vyznat, Ïe mnû právû hluboké poznání
tûchto procesÛ na mé cestû pomohlo…

Tento vûdeck˘ obraz komplexního a stál˘m zmû-
nám podléhajícího svûta je v docela dobré shodû
s pfiedstavou biblického Boha. Není to statická figu-
ra, ale BÛh Ïiv ,̆ kter˘ neustále tvofií v‰e nové, v‰e
udrÏuje v chodu i v‰e fiídí. Díky pokroku ve vûdec-
kém bádání byl vlastnû znovu objeven tento BÛh
Ïiv ,̆ stále tvofiící, nûjakou dobu pfiekryt˘ obrazem
Boha-tvÛrce, kter˘ se o své stvofiení nestará. Jan
Jandourek, katolick˘ knûz a publicista, ve své knize
Pohansko-kfiesÈanské meditace napsal: „Neviditel-
ného Boha nemÛÏeme nikdy poznat zcela. Takov˘

O DOROZUMÍVÁNÍ 2

FO
TO

:A
RC

HI
V 

AU
TO

RK
Y



bulletin
ak

ad
em

ick
˘

BÛh by byl nutnû modlou. Lze sáhnout po ãemkoli
na svûtû, abychom si Boha pfiiblíÏili, ale pak je nut-
no po v˘stupu tento Ïebfiík odhodit, neboÈ Boha
nelze niãím spoutat.“ Domnívám se, Ïe obraz pfií-
rody, tak jak jej podává dne‰ní pfiírodovûda, mÛÏe
b˘t jedním z tûch pomocn˘ch ÏebfiíkÛ.

A teì obrácenû, co mÛÏe nabídnout teologie pfií-
rodním vûdám? 

Vûda popisuje svût, jak˘ je, vût‰inou redukcionis-
ticky a ãasto za pouÏití matematického aparátu. Ne-
ptá se a nemÛÏe se ptát po smyslu vûcí.Vût‰ina pfií-
rodních vûdcÛ si neklade otázku, jak je vÛbec
moÏné, Ïe svût a vesmír jsou poznatelné, Ïe v evo-
luci jednou vzniklo vûdomí, schopnost poznávat,
schopnost reflexe a schopnost transcendence.Tím,
Ïe se neptá po smyslu, nemÛÏe vûda ani anticipo-
vat nûjak˘ cíl Stvofiení.

Právû teologie, v tomto pfiípadû eschatologie, po-
stuluje cíl Stvofiení, naplnûní v Bohu, aÈ uÏ je to bib-
lická pfiedstava nebeského Jeruzaléma, TheillardÛv
bod Omega nebo MoltmannÛv mesiá‰sk˘ ‰abat.

âlovûk je bytost mnohovrstevnatá, bytost vztaho-
vá a vedle rozumu má tûÏko popsatelné hlubinné
tu‰ení t˘kající se základÛ bytí Boha. Psychologové
tomu fiíkají, Ïe ãlovûk je bytost pfiirozenû náboÏen-
ská. Potfiebuje ale své tu‰ení rozumovû zpracovat
a pfiesvûdãit se, Ïe víra nestojí proti rozumu. Na tyto
otázky, které vûda neklade ani klást nemÛÏe, odpo-
vídá teologie. A její v˘povûdi jsou, podle mne, nut-
né k tomu, abychom mohli sestavit obraz reality
v celé její ‰ífii a komplexnosti. Pfiírodní vûdy se
v dobû Galileovû emancipovaly od teologie a zkou-
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Hospodine, pane ná‰,
jak vzne‰ené je tvoje
jméno po v‰í zemi…

zpívá dávn˘ ãlovûk
v jednom 

ze starozákonních
ÏalmÛ. A ãlovûk 

21. století 
se uprostfied
v‰emoÏn˘ch

ohroÏení, která ho
obklopují, znovu vrací

k my‰lence past˘fie
stvofiení, hospodáfie

a ochránce,
jímÏ je Stvofiitel

a jímÏ má také on na
planetû Zemi b˘t.

Na snímku
akademické malífiky

Heleny Schmaus-
-Shoonerové obrázek

z její sbírky kreseb
vydan˘ch 

ve prospûch
zaÏehnání následkÛ

povodní v roce 2002.

mají materiální svût. Ale v Bibli nenajdeme Ïádné
rozdûlení na materiální a duchovní.Tam je v‰echno
jednota. Dnes se mnoho teologÛ vrací k tomuto bib-
lickému pojetí stvofiení jako jednoty a vidí je jako po-
svûcené a posvátné.

Koneãnû, vûda se neobrací ke kategoriím morál-
ním, k úkazu dobra a zla, nefie‰í otázku, co MÁ b˘t.
Je z tohoto hlediska neutrální, neneutrální mÛÏe b˘t
její vyuÏití technologiemi. Shodneme se, jak vyuÏí-
vat pokusná zvífiata, jaké pokusy je a není moÏné
dûlat na ãlovûku, ale kdyÏ jde o vyuÏití vûdeck˘ch
poznatkÛ, tak uÏ k takové shodû nedocházíme.
A tady vidím dal‰í úlohu pro teologii: víra zavazu-
je ãlovûka k etickému Ïivotu, k hledání a konání
dobra. Teologie se snaÏí pfiiná‰et moudrost, která
by k takovému Ïivotu vedla, a poskytuje tak etick˘
rámec, ve kterém lze správnû rozvíjet Ïivot jako
takov ,̆ a tedy i vûdecké bádání a vyuÏití jeho
v˘sledkÛ.

Poslední styãn˘ bod mezi pfiírodními vûdami
a teologií vidím v oblasti ekologie. Pfiírodní

vûdy pfiiná‰ejí varovn˘ obraz zmûn, ke kter˘m v po-
sledních desetiletích dochází. Myslím, Ïe tady má
teologie je‰tû velk˘ dluh. Nemáme poznávat, aby-
chom ovládali, ale máme poznávat, abychom se
podíleli, fiíká Jurgen Moltmann v knize BÛh ve stvo-
fiení. Podle nûj si v dne‰ní situaci ohroÏení nemo-
hou pfiírodní vûda a teologie dovolit rozdûlení jedné
skuteãnosti a musí se snaÏit dojít spoleãnû k ekolo-
gickému vûdomí svûta. Krásnû popisuje úlohu ãlo-
vûka jako past˘fie stvofiení profesor Jan Heller ve
své knize âlovûk, past˘fi stvofiení. Na základû roz-
boru prvních kapitol Bible fiíká: ‚Adam má poslání.
V‰imnûte si, Ïe nejenom dostal poslání, ale on to
poslání MÁ. Adam má poslání zobrazovat Boha
v‰emu stvofiení a zastupovat stvofiení u Boha.
A Adam je v kaÏdém z nás, to není minulost, to je
na‰e pfiítomnost…‘

Dovolte mi tedy vyslovit pfiesvûdãení, Ïe zajisté
mohou teologie a pfiírodní vûdy klidnû existovat jed-
na bez druhé. Budou se asi rozvíjet zcela úspû‰nû,
mohou b˘t nezávislé, ale myslím si, Ïe by to bylo ke
‰kodû jich obou i ke ‰kodû na‰í.“ �

SYLVA DANÍâKOVÁ
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Josef Král se narodil 31. fiíjna 1882 v Pefiimovû na
Jilemnicku v chudé uãitelské rodinû. Gymnazijní

studia absolvoval v âáslavi a Jiãínû. Bûhem stfiedo‰kol-
sk˘ch studií se do popfiedí jeho zájmÛ dostalo studium
jazykÛ, pozdûji pfiibyla historie a díla ãesk˘ch filozofÛ.
V r. 1901 zaãal studovat moderní filologii na Filozofické
fakultû Univerzity Karlovy v Praze. Brzy ho ale zpÛsob
v˘uky v nûkter˘ch jazykov˘ch semináfiích a cviãeních
odradil, a tak setrval jen u nûmãiny a francouz‰tiny.Mís-
to toho ho zaujala filozofie a sociologie. Nav‰tûvoval
pfiedná‰ky a semináfie zejména T. G. Masaryka, Fran-
ti‰ka Drtiny a Franti‰ka Krejãího. Roku 1908 obhajoval
u profesora Masaryka disertaci z filozofie s názvem Gu-
stav Adolf Lindner jako sociolog. Habilitoval se roku
1920 z dûjin filozofie na Filozofické fakultû Univerzity
Karlovy a v r. 1924 byl jmenován fiádn˘m profesorem fi-
lozofie a sociologie na Filozofické fakultû Univerzity Ko-
menského v Bratislavû. V Bratislavû uãil je‰tû dal‰ích
osm let a ve ‰kolním roce 1930–1931 byl ustanoven dû-
kanem. Roku 1932 byl jmenován profesorem filozofie
v Praze a o dva roky pozdûji i profesorem sociologie.
Dûkanskou funkci získal na praÏské univerzitû aÏ po
2. svûtové válce, ve ‰kolním roce 1946–1947.

Josef Král rovnûÏ pÛsobil v pfiedních ãesk˘ch vûdec-
k˘ch institucích. Jako mimofiádn˘ a posléze fiádn˘ ãlen
âAVU zastával po válce funkci pfiedsedy I. tfiídy (sou-
stfiedila spoleãenské vûdy s v˘jimkou filologie). Je‰tû
za pobytu v Bratislavû v r. 1932 ho zvolili dopisujícím
ãlenem Královské ãeské spoleãnosti nauk. KdyÏ se
pfiestûhoval do Prahy, zmûnilo se jeho ãlenství na mi-
mofiádné a r. 1939 na fiádné.V rámci KâSN vedl za vál-
ky agendu vrchního knihovníka a do fiíjna 1946 vyko-
nával funkci tajemníka I. tfiídy (fyzikálnû matematická).

Král svou ãinnost rozvíjel i v oborov˘ch vûdeck˘ch
spoleãnostech. Jako pfiedseda Jednoty filozofické tuto
instituci úspû‰nû provedl bez kolaborace okupaãními
léty aÏ do r. 1948, kdy sám na funkci pfiedsedy rezigno-
val. Úãastnil se zaloÏení Spoleãnosti pro sociální bádá-
ní a pomohl obnovit Masarykovu spoleãnost. Králova

Dne 22. února roku 2008 uplyne 30 let od smrti ãeského filozofa
a sociologa Josefa Krále, jednoho z pfiedních reprezentantÛ
ãeského pozitivizmu a nejbliÏ‰ího následovníka hlavního pfiedstavitele
tohoto filozofického smûru v âechách Franti‰ka Krejãího.

Obecnû lze pozitivizmus definovat jako oznaãení pro filozofické postoje uznávající vûdecké
poznání jako jedinou formu poznání. Pozitivizmus mûl ohlas nejen mezi pfiírodovûdci,
zvlá‰tû fyziky, ale i v ‰ir‰ích vzdûlan˘ch vrstvách a aspiroval na to 
stát se jak˘msi nov˘m „vûdeck˘m názorem“.

JOSEF KRÁL
(1882–1978)

aktivita se projevila i v mezinárodních institucích, kde
byl napfi. ãlenem v˘boru filozofického kongresu.

Filozofii charakterizoval jako „jednotn˘ v˘klad svûta
a Ïivota na základû jednotliv˘ch vûd“. SvÛj filozofick˘
názor získal studiem „anglo-francouzsk˘ch pozitivis-
tÛ, evolucionistÛ a shodn˘ch sloÏek filozofie Masary-
kovy“. K Masarykovi se hlásil i jako sociolog. Sociální
jevy definoval jako „sloÏitûj‰í jevy du‰evní, zprostfied-
kované ov‰em psychofyzicky“. V rámci své vlastní
klasifikace vûd fiadil psychologii pfied sociologii.

Vût‰inu sv˘ch prací vûnoval dûjinám ãeskosloven-
ské filozofie a sociologie. Z dûjin filozofie stojí za zmín-
ku pfiedev‰ím svého ãasu populární Pfiehledné dûjiny
filosofie (1946 a 1947). Dále je autorem celé fiady díl-
ãích a speciálních prací: Herbartovská sociologie
(1921), Jessenius filosof (1923), Spor o Kanta, k dûji-
nám ãeské filosofie z poãátku století (1924), Masaryk
filosof a sociolog (1931). Hlavním dílem Krále v oboru
filozofie je jeho âeskoslovenská filosofie (1937) vy-
znamenaná Metelkovou cenou âAVU. Zvlá‰tní pozor-
nost vûnoval prÛkopníkovi ãeské sociologie a sociální
psychologie G. A. Lindnerovi. V roce 1929 vy‰la jeho
monografie G. A. Lindner, Ïivot a dílo.

Své mnohostranné schopnosti uplatnil i v redakãní
práci. Byl vydavatelem revue Sociální problémy a redi-
goval také âeskou mysl, orgán Jednoty filosofické.
V I. tfiídû âAVU mûl na starosti Filosofickou bibliotéku.
¤adu Králov˘ch prací a studií postihla bohuÏel po úno-
ru 1948 cenzura, a tedy oznaãení „libri prohibiti“.V tom-
to období pociÈoval potíÏe na fakultû i ve vûdeck˘ch spo-
leãnostech, kde zaãal pÛsobit vliv „nové garnitury“
a rychle se ustavující akãní v˘bory. Na jafie 1951 byl nu-
cen opustit Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, pfie-
sto mûl vût‰í ‰tûstí neÏ nûktefií jeho kolegové. Dílo Jo-
sefa Krále má nepostradatelnou hodnotu a je do znaãné
míry v˘chodiskem pro soudobou filozofii i sociologii. �

VÁCLAV HANKOVEC,
MasarykÛv ústav – Archiv AV âR, v. v. i.
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Zatímco jedni ho respektovali jako uãence, druzí 
ho povaÏovali za myslitele, kter˘ uãenost na ve-

fiejnosti ironizuje.
Byl jedním i druh˘m, a navíc tak trochu intelek-

tuálním provokatérem, k obojímu mûl v‰e potfiebné,
co je jinak pospolu vzácné: pfiirozené nadání, vûdo-
mosti a potfiebu poznávat, poznané prom˘‰let, zpo-
chybÀovat a pÛsobivû pfiedávat, a to i prostfiednic-
tvím mediální inscenace. Jistû se tak dûlo i dfiíve, ve
vûku hypertrofované komunikaãní devalvace je
v‰ak bohuÏel intelektuál sly‰et, jen kdyÏ ‰okuje.
Du‰an Tfie‰tík, a to je podstatné, k pfiítomnosti pro-
mlouval pfies ty dûjiny, které cel˘ Ïivot studoval
a které opravdu znal.

Îivotní osudy Du‰ana Tfie‰tíka jakoby plynuly
s dobou, do níÏ se 1. srpna 1933 v Sobûdruhách
u Teplic narodil. Pfií‰tím ÏivotopiscÛm bude jistû dÛ-
leÏitá kaÏdá podrobnost. Budou se ptát, jak ho ovliv-
nilo uãitelské prostfiedí rodiny, která se po záboru
Sudet ocitla ve stfiedoãesk˘ch Oubûnicích. Zajímat
je budou i jeho spoluÏáci na teplickém gymnáziu,
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Historick˘ ústav Akademie vûd, Centrum medievistick˘ch studií,
Uãená spoleãnost âR a dále téÏ redakãní rady âeského ãasopisu

historického a revue Dûjiny a souãasnost i nej‰ir‰í ãtenáfiská obec pfii‰la
o vynikající osobnost odbornû i lidsky. Du‰an Tfie‰tík si na tituly nepotrpûl,

neboÈ i bez nich kdekdo u nás v posledních dvaceti letech vûdûl,
k˘m je a jaké váÏnosti se tû‰í. Skuteãnû tomu tak bylo? 

BADATEL I INTELEKTUÁLNÍ
PROVOKATÉR

o s o b n o s t i

formuláfiích 13. století a také jeho rané stati ãer-
paly námûty z pramenÛ 14. aÏ 18. století. Múza
Clio v‰ak jiÏ o talentovaném studentu vûdûla
a napomohla mu dfiíve neÏ jin˘m vstoupit mezi ci-
tované autory.

Od roku 1958 Du‰an Tfie‰tík spojil své osudy
s Historick˘m ústavem âSAV, kde na nûho

zprvu silnû pÛsobil Franti‰ek Graus. Ve dvou kni-
hách o Kosmovi a jeho kronice v‰ak jiÏ zcela sa-
mostatnû a v uvolnûném duchu druhé poloviny
‰edesát˘ch let otevfiel bádání o raném stfiedovûku
nové obzory. Také u nás, a to hlavnû Tfie‰tíkovou
zásluhou, se jiÏ tehdy v zárodeãné podobû vy-
nofioval obraz Le Goffova jiného „stfiedovûku“.
V tomto pfiípadû rané doby ãesk˘ch dûjin, 
v níÏ místo feudálÛ vystupují vzdûlanci odkojeni
západní kfiesÈanskou kulturou a m˘tiãtí druÏiníci
sv. Václava.

Nové obzory ãeského dûjepisectví záhy na to
sv˘m d˘mem zahalily sovûtské tanky. TfiebaÏe se
Du‰an Tfie‰tík dfiíve vefiejného dûní stranil, v po-
sledních srpnov˘ch dnech roku 1968 s neb˘val˘m
zaujetím doplÀoval fotodokumentaci povûstné
âerné knihy. Historick˘ ústav na tento stateãn˘
poãin doplatil likvidací, mnozí jeho pracovníci pak
ztrátou zamûstnání. Meã normalizaãních ãistek
zprvu ohroÏoval i nestraníka Du‰ana Tfie‰tíka,
jenÏ byl podmínûnû pfiijat do novû zfiízeného
Ústavu ãesk˘ch a ãeskoslovensk˘ch dûjin. V ost-
fie sledovaném pracovi‰ti si udrÏel ãist˘ ‰tít, av‰ak
za cenu jisté uzavfienosti do své vûÏe ze slonové
kosti.

Oporou mu v té dobû více neÏ jindy byla jeho
paní Barbara, s níÏ publikoval fiadu objevn˘ch stu-
dií. Z nich mimo jiné dodnes zÛstává stfiedem po-
zornosti odborn˘ch diskusí staÈ o sluÏebné orga-
nizaci v ranû stfiedovûk˘ch âechách. Na rozdíl od
mnoha historikÛ bez nápadÛ, je Du‰an Tfie‰tík
mohl rozdávat a také rozdával. Sotva jedné otáz-
ce pfii‰el na kloub, dráÏdila ho nová, jako by samo

nûktefií z nich zvuãn˘ch jmen. Mûli
skuteãnû na rozvoj jeho tvÛrãí imagi-
nace vût‰í vliv neÏ profesofii histo-
rie? Proã ji ‰el tudíÏ studovat, proã si
ji dokonce zvolil za svoji profesi?
VÏdyÈ studen˘ podzim roku 1951,
kdy se na Filozofické fakultû Univer-
zity Karlovy stal posluchaãem ar-
chivnictví a historie, spí‰e od studia
tûchto oborÛ odrazoval. Dal‰í otáz-
ka, bylo vÛbec moÏné se pfii studiu
stfiedovûku izolovat od diktátu tehdy
jedinû pfiípustného svûtového názo-
ru? V‰e se zatím nedá uspokojivû
zodpovûdût. Ostatnû zprvu nic ne-
nasvûdãovalo, Ïe se badatelskou
doménou Du‰ana Tfie‰tíka ãasem
stanou ãeské a stfiedoevropské dû-
jiny raného stfiedovûku. Jeho diplo-
mová práce pojednávala o ãesk˘ch



psaní bylo pro nûho nudnou pfiítûÏí. Nemûl jen dar
rozpoznávat nepoznané. Díky své vskutku jedi-
neãné tvÛrãí pfiedstavivosti házel nám jako perly
nové a nové domnûnky. Ne v‰echny se dfiíve ãi
pozdûji ukázaly dostateãnû nosné, av‰ak nûkteré
z nich závidûníhodnû otfiásly ustálen˘mi obrazy
dávné minulosti, aÈ jiÏ ‰lo o Velkou Moravu anebo
o povahu kníÏecího majetku. V ústraní akademic-
kého ústavu Du‰an Tfie‰tík rok za rokem roz‰ifio-
val a prom˘‰lel své vidûní raného stfiedovûku,
které nemûl pfiíleÏitost v plném rozsahu uplatnit.
Jeho studie i neobyãejnû úspû‰ná kniha o román-
ském umûní v âechách a na Moravû, kterou
v roce 1983 vydal s AneÏkou Merhautovou, v‰ak
nenechávaly nikoho na pochybách o jeho vyzrá-
vajícím dûjepisném mistrovství.

Nástup nové doby v listopadu 1989 jedním rá-
zem v Du‰anu Tfie‰tíkovi uvolnil nahromadû-

n˘ a dfiíve jen tu‰en˘ intelektuální potenciál. Za-
tímco pfiedtím se organizaãním povinnostem vy-
h˘bal, nyní se bez zdráhání zapojil do obnovy
Historického ústavu. Neménû úsilí vûnoval redi-
gování âeského ãasopisu historického, v nûmÏ
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hned roku 1990 uvefiejnil programovou staÈ âeské
dûjiny a ãe‰tí historikové po 17. listopadu. Záhy
vy‰lo najevo, Ïe Du‰an Tfie‰tík jako jeden z mála
dokáÏe jinak „mysliti dûjiny“. Je k nevífie, kolik
statí v první polovinû devadesát˘ch let uvefiejnil.
Snad i proto mu nechybûlo nabízené pÛsobení 
na Filozofické fakultû. Du‰an Tfie‰tík dával pfied-
nost nároãn˘m rozpravám s doktorandy kolem
Centra medievistick˘ch studií, u jehoÏ zrodu 
stál a jeÏ dále sv˘mi „pfiemyslovsk˘mi“ projekty
formoval.

Po studiích pfii‰ly na fiadu velké monografie. Jeho
Poãátky PfiemyslovcÛ koncepãnû pfiedznamenaly
edici âeská historie, kterou pro Nakladatelství Lido-
vé noviny pfiipravil. Krátce za sebou následovaly
knihy o vzniku Velké Moravy a o m˘tech kmene âe-
chÛ, z nichÏ zvlá‰tû druhá mûla zaslouÏen˘ ohlas
i v ‰ir‰í kulturní vefiejnosti.

Obloukem se vracíme k druhému Ïivotu, kter˘
po listopadu 1989 Du‰an Tfie‰tík Ïil. Byla to

pro nûho do slova i do písmene VITA NUOVA. Dfií-
ve neÏ jiní rozpoznal roli televize: b˘t nejen ãten
a sly‰en, ale i vidûn. Nefiíkal a nepsal jen to, co se
od historika ãeká, dovoloval si stále více, zasaho-
val do diskusí, které h˘baly vefiejn˘m mínûním, aÈ
jiÏ ‰lo o Lidov˘ dÛm nebo o svatovítskou katedrá-
lu. Chvíli byl dokonce lapán do sítí politiky, brzo
v‰ak poznal, Ïe by jen házel hrách na nepro-
stupnou zeì.

Du‰an Tfie‰tík se tak nejen sv˘m
vûdeck˘m dílem, ale i sv˘mi eseje-
mi zaslouÏil o ãeskou historii a ko-
nec koncÛ i o „kmen âechÛ“, jemuÏ
pomohl na svûtlo z dávné nepamûti.
PfiestoÏe sám 23. srpna 2007 vstou-
pil do historie, bude k nám dále pro-
mlouvat, vzru‰ovat sv˘mi reflexemi
a lákat do sv˘ch my‰lenkov˘ch osi-
del pfií‰tí historiky. �

FRANTI·EK ·MAHEL,
pfiedseda Vûdecké rady AV âR, v. v. i.
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Z prvních obecn˘ch v˘sledkÛ vypl˘vá, Ïe respon-
denti iniciativu Evropské komise vítají, ale záro-

veÀ se domnívají, Ïe Zelená kniha neklade ty správ-
né otázky a aÏ pfiíli‰ se soustfiedí na roli Evropské ko-
mise v evropském v˘zkumném prostoru. Velká
pozornost je také vûnována roli vládních a mezivlád-
ních struktur, zatímco role národních ãi evropsk˘ch
v˘zkumn˘ch organizací a soukromého sektoru není
zastoupena dostateãnû. Zdá se, jakoby pfiedstavitelé
EK zapomínali, Ïe více neÏ 90 % financí do vûdy
a v˘zkumu stále pfiichází z národních zdrojÛ.

Zástupci European Science Foundation a Europe-
an Research Council se domnívají, Ïe by se Evropská
komise mûla v budování evropského v˘zkumného pro-
storu více zamûfiit na národní financování v˘zkumu,
v˘zkumná centra a soukrom˘ sektor. Komise se za-
mûfiuje aÏ pfiíli‰ na svou vlastní roli a opomíná dal‰í
dÛleÏité hráãe. Domnívají se také, Ïe by EK mûla vû-
novat více penûz na základní v˘zkum (napfi. pomocí
Evropské rady pro v˘zkum), sniÏovat byrokracii tohoto
programu a apelovat na ãlenské státy, aby zlep‰ovaly
podmínky pro mobilitu vûdeck˘ch pracovníkÛ.

Pfiedstavitelé League of European Research
Universities doufali v odváÏnûj‰í dokument, kter˘ by
do urãité míry zpochybÀoval stávající v˘zkumnou po-
litiku a navrhl koncept nov .̆ Jsou skeptiãtí ohlednû
evropské koordinace národních a regionálních pro-
gramÛ a iniciativ a obávají se malé efektivity této ko-
ordinace. ZároveÀ poukazují na hrozbu neefektivity
rozsáhl˘ch evropsk˘ch sítí v pfiípadû centrálnûj‰ího
managementu. Sítû musí b˘t flexibilní, aby mohly
reagovat na nejnovûj‰í potfieby. Navrhují soustfiedit
se na v˘zkumnou excelenci a spolupráci, která jiÏ
existuje na regionální, národní a evropské úrovni,
a snaÏit se ji podporovat více prostfiedky.

Vefiejná konzultace k Zelené knize o evropském v˘zkumném prostoru vzbudila velk˘ zájem
jak ve ãlensk˘ch státech, tak u samotn˘ch evropsk˘ch institucí. Skonãila 31. srpna 2007
a Evropskou komisi teì ãeká nelehk˘ úkol – peãlivû zanalyzovat jednotlivé pfiipomínky,

které mohou b˘t i protichÛdné – a zapracovat v˘sledky konzultace do závaznûj‰í Bílé knihy.

EVROPSK¯ V¯ZKUMN¯ PROSTOR
– NÁZORY SE LI·Í

Zástupci European Association of Research
Managers and Administrators v principu souhlasí
se v‰emi ‰esti klíãov˘mi tématick˘mi okruhy zdÛ-
razÀovan˘mi Zelenou knihou, stále v‰ak vidí jeden
z hlavních problémÛ v efektivním fiízení vûdy. Evro-
pa si potfiebuje vybudovat kulturu profesionálního
fiízení vûdy. Asociace tedy volá po uznávání stan-
dardÛ fiízení ve vûdû (vãetnû certifikátÛ potfiebn˘ch
ke ‰kolení a v˘voji urãité odbornosti), které by pfiijala
jak Evropská komise, tak akademická vefiejnost.

Reprezentanti All European Academies poukazují
na fakt, Ïe fragmentace není problémem pouze ve
vûdû, ale celé Evropy a ostatnû i Komise poukazuje
zejména na nedostateãnou koordinovanost mezi jed-
notliv˘mi generálními fieditelstvími. To se v‰ak nedá
zmûnit pfies noc, kaÏd˘ stát má své zájmy, historické
a ekonomické dÛvody. Spolupráce by mûla zaãínat
na regionální úrovni a podpofiit tradiãní spojení.

Také âeská republika se aktivnû zúãastnila konzulta-
ce Zelené knihy k evropskému v˘zkumnému prostoru.
Technologické centrum AV âR zastfie‰ovalo roli koordi-
nátora a vypracovalo pro EK souhrnnou zprávu.

Komise má k otázce evropského v˘zkumného pro-
storu ustaveno celkem sedm pracovních expertních
skupin, které vypracovávají stanoviska a fungují jako
nezávislé poradní orgány. Z uvefiejnûn˘ch seznamÛ
ãlenÛ tûchto skupin vypl˘vá, Ïe v nich nefiguruje ani je-
den âech.V prosazování se máme v rámci evropského
v˘zkumného prostoru tedy stále co uãit. Úspû‰né
zapojení na projektové úrovni vyÏaduje i viditelnost na
úrovni strategicko-politické. �

TÁ≈A PERGLOVÁ, DAVID KOLMAN,
CZELO – âeská styãná kanceláfi pro VaV, Brusel,

Technologické centrum AV âR

FO
TO

:A
RC

HI
V 

EV
RO

PS
KÉ

 K
O

M
IS

E

Cambridgeská univerzita vyhlásila jako kaÏd˘ rok nábor na Mezinárodní letní ‰kolu 2008.

Nabídka obsahuje jak monotematicky orientované odborné kurzy, tak interdisciplinární kurzy 

ve v‰ech oborech vûdeckého v˘zkumu poãínaje exaktní vûdou a konãe humanitními obory.

Ve‰keré informace získáte na e-mailové adrese: intenq@cont-ed.cam.ac.uk.
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Evropské unii se stále nedafií dosáhnout cílÛ Lisa-
bonské strategie. Portugalské pfiedsednictví by

rádo zahájilo nov˘ cyklus této strategie, kde by jeden
z pilífiÛ tvofiila právû vûda a technologie. Za jeden ze zá-
vaÏn˘ch problémÛ oznaãilo Portugalsko neznalost, co
se dûje na národních úrovních pro splnûní cílÛ této
strategie. Proto by mûla b˘t Radû v prosinci pfiedstave-
na kniha, ve které by kaÏdá zemû popsala, jak se sna-
Ïí tûchto cílÛ na národní úrovni dosáhnout. Tato v˘mû-
na informací má pfiispût k efektivnûj‰ím poznatkÛm
a pfiedávání zku‰eností. Podle ministra Gago jsou me-
zivládní akce cestou k cílÛm, jeÏ jsou v oblasti vûdy
a inovací vytyãeny.
Evropsk˘m v˘zkumn˘m prostorem obecnû se bude
zab˘vat i konference The Future of Science and
Technology in Europe, která se uskuteãní 8.–10. fiíjna
2007 v Lisabonu. Jedná se o prodlouÏenou debatu
o tématech Zelené knihy a budoucnosti evropského
v˘zkumu jako takového.

Stejnou otázku fie‰ila i ãervencová Rada pro kon-
kurenceschopnost. Vût‰ina ãlensk˘ch zemí zde vy-
slovila souhlas, Ïe konkrétní kroky závisí na samot-
n˘ch státech. Zemû pfiispívají k vytváfiení lep‰ích
programÛ na podporu vûdy ãi k vytváfiení podmínek
pro kvalitní v˘zkumné pracovníky, pokrok je tedy na
nich. Ministr Gago v rozhovoru pro Research Europe
uvedl, Ïe jsme na zaãátku procesu hodnocení národ-
ních politik v evropském duchu a s evropsk˘mi cíli,
ale ve‰kerá práce musí b˘t odvedena doma. ZároveÀ
poukázal na fakt, Ïe by se mûlo více prostoru vûno-
vat pfiedávání zku‰eností. Ministr Gago vûfií, Ïe Ev-
ropská unie mÛÏe stavût na své rÛznorodosti a Ïe
zpÛsoby k dosaÏení stejn˘ch cílÛ mohou b˘t rÛzné.

V‰echny státy se dnes ale pot˘kají se stejn˘mi
problémy – vûda a technologie jsou tûsnû provázány
s vefiejn˘m sektorem a lidsk˘mi zdroji. Ty jsou spjaty
s univerzitním systémem a jeho reformou. Proto je
modernizace vysokého ‰kolství jednou z priorit por-
tugalského pfiedsednictví. Od roku 2003 sice Evrop-
ská komise vydala tfii sdûlení t˘kající se modernizace

Pfiedsednictví EU
pfievzalo 
od 1. ãervence
Portugalsko.
Na snímku je
portugalsk˘
premiér 
José Sócrates
s pfiedsedou
Evropské komise
José Manuelem
Barrosem.

univerzit, zatím v‰ak neexistuje silná politická vÛle
nûco opravdu zmûnit. I k tomuto úãelu by mûla slou-
Ïit konference Modernising universities in Europe,
která se bude konat 6. a 7. listopadu 2007 v Lisabo-
nu. Jejím cílem je pfiijmout konkrétní kroky tak, aby se
problémem reformy zaãala zab˘vat i Rada.

Za následující cíle si portugalské pfiedsednictví
klade schválení v‰ech ãtyfi navrÏen˘ch spoleãn˘ch
technologick˘ch iniciativ (JTI): Artemis, Clean Sky,
Innovative medicine Initiative a ENIAC. MoÏná nebu-
dou v‰echny tyto JTI pfiedloÏeny ke schválení najed-
nou, ale do konce roku 2007 by to b˘t mûlo. Od ledna
2008 by pak mohly zahájit ãinnost. Dal‰í ze „zdûdû-
n˘ch priorit“ je Evropsk˘ technologick˘ institut. Zde
se v souãasné dobû vede vût‰ina diskuzí kolem jeho
financování. ¤e‰ení je tedy v rukách ministrÛ financí.
Portugalci doufají, Ïe se jim tento tvrd˘ ofií‰ek podafií
rozlousknout pfied koncem roku.

Cílem portugalského pfiedsednictví je také podpora
debaty na téma publikování vûdeck˘ch a technick˘ch
informací zejména v souvislosti s ‰irokou dostupností
informací pomocí informaãních technologií. Pfienos
znalostí a jejich sdílení je v digitálním vûku dÛleÏitou
otázkou. Pfiedsednictví proto zam˘‰lí ustanovit platfor-
mu (ve smyslu uskupení) ãlensk˘ch státÛ, která by se
urãitá opatfiení snaÏila politicky prosadit.

Evropská komise pfiipravuje zprávu k hodnocení
Evropské strategie pro nanovûdy a nanotechnologie
v polovinû období. Portugalské pfiedsednictví se do-
mnívá, Ïe tyto oblasti zÛstávají neprávem oddûlová-
ny. I zde se uvaÏuje o utvofiení platformy, která bude
urãitû jedním z diskutovan˘ch témat na High Level
Conference on Nanotechnologies od 19.–22. listo-
padu 2007 v portugalském mûstû Braga.

Více informací o portugalském pfiedsednictví a vûdû
naleznete na http://cordis.europa.eu/portugal/presi-
dency/. �

TÁ≈A PERGLOVÁ,
CZELO – âeská styãná kanceláfi pro VaV, Brusel,

Technologické centrum AV âR

PRIORITY PORTUGALSKÉHO
P¤EDSEDNICTVÍ VE VùDù

Portugalsko pfievzalo pfiedsednictví Evropské unie 
po Nûmecku v ãervenci t. r. Jednou z jeho priorit je i vûda
a v˘zkum, které spadají pod ministerstvo vûdy, technologií
a vysokého ‰kolství. Ministr José Mariano Gago se chce
bûhem portugalského pfiedsednictví zamûfiit zejména 
na zv˘‰ení investic do vûdy v soukromém i vefiejném
sektoru a na kvalifikované lidské zdroje ve vûdû.
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r a d a  p r o  v ˘ z k u m  a  v ˘ v o j

ZÁVAÎNÉ PROJEDNÁVANÉ BODY 
A ZÁVùRY ZE ZASEDÁNÍ

Operaãní program V˘zkum a v˘voj pro inovace
(OP VaVpI)

Jednání Rady k tomuto bodu se úãastnila ministry-
nû D. Kuchtová. Rada byla informována o prÛbûhu
prací na OP VaVpI a jednáních mezi M·MT a pfied-
sednictvem Rady. Pfiedsednictvo splnilo úkol schvá-
len˘ na mimofiádném zasedání 16. ãervence 2007.
Do návrhu OP VaVpI byly zapracovány pfiipomínky
Rady k operaãnímu programu i pfiipomínky Evropské
komise a 18. ãervence 2007 byl materiál pfiedán
M·MT. Dne 20. ãervence probûhlo setkání pfiedsed-
nictva Rady s ministryní D. Kuchtovou, z nûjÏ vze‰lo
spoleãné prohlá‰ení, Ïe o v‰ech aktivitách k OP
bude ministrynû informována a Ïe se bude vycházet
z návrhu Rady.

Ze strany M·MT byl v˘raznû zmûnûn˘ návrh OP
VaVpI (vlastní verze) pfiedloÏen se zpoÏdûním tfií t˘dnÛ
aÏ 7. záfií 2007.V tomto návrhu bylo tfieba fiadu vûcí do-
pracovat. Následnû se uskuteãnilo 10. záfií 2007 spo-
leãné jednání ministrynû D. Kuchtové a pfiedsednictva
Rady k postupu pfii pfiepracování návrhu, ze kterého
vze‰lo, Ïe Rada je pfiipravena spolupracovat na nové
verzi OP VaVpI. Pfiedsednictvo navrhlo termín 17. záfií
2007 (kdy se odevzdávají podklady pro audit pfiiprave-
nosti), M·MT trvalo na termínu 24. záfií 2007.Pfiedseda
Rady premiér M. Topolánek konstatoval, Ïe je nemysli-
telné, aby jiÏ upraven˘ návrh OP VaVpI nebyl 17. záfií
2007 pfiedloÏen k auditu.

Rada uloÏila sekretáfii Rady dr. BlaÏkovi, aby do
pondûlí 17. záfií 2007 s M·MT dopracoval návrh
OP VaVpI pro audit pfiipravenosti podle pfiipomínek
Rady a paralelnû aby v expertním t˘mu s M·MT, MPO
a MMR do úter˘ 18. záfií 2007 za RVV pfiipravili syner-
gie OP VaVpI a OP PI, a dále zmocnila dr. BlaÏku
nadále zastávat stanovisko Rady k OP VaVpI.

Rekapitulace plnûní opatfiení pfiijat˘ch na základû
pfiedcházejících anal˘z VaV

Tento materiál byl jiÏ nûkolikrát Radû pfiedloÏen.
Jde o souhrnné hodnocení desítek úkolÛ z koncepã-
ních a strategick˘ch dokumentÛ vlády za poslední tfii
roky. Vzhledem k v˘hradám Rady k podkladÛm jed-
notliv˘ch resortÛ byl pfiepracován. Tento materiál je
jedním ze vstupÛ do podkladÛ k pfiípravû Reformy
VaV. Rada schválila pfiepracovan˘ materiál a jeho za-
slání do meziresortního pfiipomínkového fiízení a ná-
vazné pfiedloÏení vládû.

Informace z 225. zasedání 
Rady pro v˘zkum a v˘voj 14. záfií 2007

Reforma v˘zkumu a v˘voje v âR – aktuální stav
Rada se seznámila se stavem pfiípravy reformy

a odsouhlasila vyãkat s pfiípravou Reformy systému
VaV v návaznosti na úspû‰né dopracování a obháje-
ní OP VaVpI (jeho schválení Evropskou komisí).

âeská hlava
Rada schválila materiál Návrh kandidátÛ na Ná-

rodní cenu vlády âeská hlava za rok 2007, jako prv-
ního kandidáta schválila prof. Antonína Holého a jako
druhého (náhradního) kandidáta prof. Josefa Koutec-
kého. Materiál bude zaslán do meziresortního pfiipo-
mínkového fiízení a po vypofiádání meziresortního
pfiipomínkového fiízení pfiedloÏen vládû.

Návrh Metodiky hodnocení – vypofiádání mezi-
resortního pfiipomínkového fiízení

Rada schválila vypofiádání meziresortního pfiipomín-
kového fiízení a podle nûj upraven˘ návrh Metodiky
hodnocení VaV a jejich v˘sledkÛ v roce 2007 s tím, Ïe
v Hodnocení 2008 budou za specifick˘ v˘zkum na V·
zahrnuty v˘daje a v˘sledky za roky 2003–2007. Pfied-
seda Rady a ministrynû ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘cho-
vy byli Radou poÏádáni o podpis Metodiky hodnocení
VaV a jejich v˘sledkÛ v roce 2007.

Ustanovení Komise pro hodnocení v˘sledkÛ
VaV RVV – návrh

Rada schválila ustanovení Komise pro hodnocení
v˘sledkÛ VaV RVV a poÏádala pfiedsedu Rady, aby na
základû v˘sledku tajn˘ch voleb Rady jmenoval pfied-
sedou Komise dr. BlaÏku a jednotliv˘mi ãleny Komise
dr. Albrechta, prof. Ga‰e, Ing. Holla, prof. Zrzavého,
prof. Haasze, Ing. Janeãka, Ing. Marka, prof. MatûjÛ
a doc. Rába. âlenové Rady za‰lou návrhy kandidátÛ
na druhé kolo voleb do Komise, na doplnûní plného
poãtu, do 26. záfií 2007 sekretariátu Rady. Dále Rada
uloÏila pfiedsedovi Komise, aby se ãleny Komise pro-
jednal a na 226. zasedání Rady pfiedloÏil návrh Statu-
tu a Jednacího fiádu Komise.

Cena pfiedsedy Rady pro v˘zkum a v˘voj
– návrh materiálu do vlády

Jakékoliv finanãní ocenûní je moÏné podle rozpoãto-
v˘ch pravidel udûlit pouze na základû zmocnûní dané-
ho zákonem ã. 130/2002 Sb. Podle první ãásti zákon-
ného zmocnûní je udûlována Národní cena vlády
âeská hlava, druhá ãást není vyuÏívána. Na základû
toho je Radû pfiedloÏen materiál do vlády Návrh na
zmûnu Podmínek pro finanãní ocenûní mimofiádn˘ch
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v˘sledkÛ v˘zkumu a v˘voje nebo finanãní ocenûní pro-
pagace ãi popularizace v˘zkumu a v˘voje, podle které-
ho bude udûlována Cena pfiedsedy Rady pro v˘zkum
a v˘voj. Návrh po meziresortním pfiipomínkovém fiízení
a po vypofiádání pfiipomínek bude pfiedloÏen vládû.

Návrh na odvolání ãlena Bioetické komise RVV
Rada poÏádala svého pfiedsedu, aby odvolal ãlena

Bioetické komise RVV Mgr. Jifiího Luke‰e, Th.D., z funk-
ce ãlena Bioetické komise Rady pro v˘zkum a v˘voj.
DÛvodem odvolání je, Ïe se trvale nezúãastÀuje jedná-
ní Bioetické komise Rady pro v˘zkum a v˘voj, takÏe
není plnûna povinnost stanovená Statutem Bioetické
komise Rady pro v˘zkum a v˘voj v ãl. 7. odst 1.

Návrh na odvolání a jmenování ãlenÛ RVV
– materiál pro schÛzi vlády

V souladu se zákonem o podpofie v˘zkumu a v˘voje
v Radû musí b˘t v Radû zastoupeni pfiedstavitelé vyso-
k˘ch ‰kol, coÏ je ze své funkce pfiedseda âeské konfe-
rence rektorÛ. Prof. Petr Sáha, prorektor Univerzity
Tomá‰e Bati ve Zlínû, souãasn˘ ãlen Rady, skonãil
funkãní období pfiedsednictví v âeské konferenci rek-
torÛ, a bude tedy v návaznosti na ukonãení tohoto
pfiedsednictví jako ãlen Rady odvolán a za ãlena Rady
je navrÏen novû zvolen˘ pfiedseda âeské konference
rektorÛ, rektor âeské zemûdûlské univerzity prof. Jan
Hron, kter˘ pfievzal tuto funkci k 1. srpnu 2007.

Profesor Sáha bude po odvolání z funkce ãlena
Rady vzhledem ke sv˘m zku‰enostem v oblasti v˘-
zkumu, v˘voje a inovací návaznû jmenován stál˘m
hostem Rady.

Îádost M·MT o návrh na jmenování nov˘ch
ãlenÛ Akreditaãní komise

Na Radu se obrátila ministrynû ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy Mgr. Dana Kuchtová s Ïádostí o pfied-

loÏení návrhu Rady na jmenování nov˘ch ãlenÛ
Akreditaãní komise. Za ãleny Akreditaãní komise,
kter˘m konãí funkãní období k 31. srpnu 2008, je
tfieba navrhnout nové ãleny. âlenové Rady byli vy-
zváni, aby zaslali své návrhy na jmenování nov˘ch
ãlenÛ Akreditaãní komise sekretariátu Rady do kon-
ce záfií 2007 formou odborn˘ch ÏivotopisÛ navrho-
van˘ch ãlenÛ.

Zmûna údajÛ dodávan˘ch do IS VaV v roce 2008
Rada schválila zmûnu a roz‰ífiení rozsahu nûkte-

r˘ch údajÛ pfiedávan˘ch do IS VaV. Tyto zmûny se
vztahují k roku sbûru údajÛ od 1. ledna 2008 v sou-
vislosti s poÏadavkem Ministerstva financí (propojení
IS VaV s IS CEDR), s poÏadavkem EuroCris (anglic-
ké ekvivalenty názvÛ pfiíjemcÛ a spolupfiíjemcÛ),
s poÏadavky na informovanost o vefiejné podpofie (in-
formace o v˘sledku posouzení Evropské komise
o sluãitelnosti podpory na VaV s trhem Evropského
spoleãenství), s poÏadavkem meziresortní pracovní
skupiny pro pfiípravu metodiky hodnocení VaV a je-
jich v˘sledkÛ v roce 2007 (upfiesnûní definic jednotli-
v˘ch druhÛ v˘sledkÛ v RIV) a s poÏadavky vypl˘vají-
cími ze standardÛ pro pfiidûlování ISBN kódÛ.

Kofinancování projektÛ RP EU a mezinárodní
spolupráce ve VaV

Zaãátkem ãervence 2007 nabyl úãinnosti zákon
ã. 171/2007 Sb., kter˘m se mûní zákon ã.130/2002 Sb.,
jímÏ se umoÏÀuje spolufinancování mezinárodních
projektÛ v rámci strukturálních fondÛ nebo Rámco-
v˘ch programÛ EU, a tím je umoÏnûna ãesk˘m vûd-
cÛm úãast na tûchto projektech. âerpání prostfiedkÛ
na tento rok je vázáno pfiedloÏením novely nafiízení
vlády ã. 462/2002 Sb., která nebyla zatím ze strany
M·MT pfiedloÏena. Rada poÏádala M·MT o pfiedlo-
Ïení této novely.

¤editel Geologického ústavu AV âR, v. v. i.,

vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na obsazení míst vûdeck˘ch pracovníkÛ v oborech:
geologie,
geofyzika,

petrologie, geochemie,
geologie a geochemie Ïivotního prostfiedí,

paleontologie.

PoÏadavky: ukonãené V· vzdûlání v pfiíslu‰ném oboru.
Pfiihlá‰ky s Ïivotopisem, pfiehledem publikaãní, odborné, event. pedagogické ãinnosti a doklady o splnûní

kvalifikaãních pfiedpokladÛ za‰lete do 12. listopadu 2007 na adresu:

Geologick˘ ústav AV âR, v. v. i., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6-Lysolaje
ref.: pí Uldrychová, telefon 233 087 208, www.gli.cas.cz

V˘bûrové fiízení se bude konat dne 26. listopadu 2007 od 9:00 hod.
v hlavní budovû Geologického ústavu AV âR.
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Schválila

� pfiijetí 17 návrhÛ projektÛ do vefiejné soutûÏe
o projekty programu Nanotechnologie pro spoleãnost
s pfiedpokládan˘m zahájením 1. ledna 2008;

� pravidla pro pfiidûlování investiãních prostfiedkÛ
na pfiístrojové vybavení;

� vloÏení budovy v ãásti obce Staré Mûsto ã. p. 236
na pozemku p. ã. 381 v katastrálním území Staré
Mûsto, obec Praha, a pozemku p. ã. 381 v katastrál-
ním území Staré Mûsto, obec Praha, v‰e vãetnû
souãástí a pfiíslu‰enství; budovy v ãásti obce Staré
Mûsto ã. p. 352 na pozemku p. ã. 380/1 v katastrál-
ním území Staré Mûsto, obec Praha, a pozemku
p. ã. 380/1 v katastrálním území Staré Mûsto, obec
Praha, v‰e vãetnû souãástí a pfiíslu‰enství; budovy
v ãásti obce Staré Mûsto ã. p. 361 na pozemku 
p. ã. 380/2 v katastrálním území Staré Mûsto, obec
Praha, a pozemku p. ã. 380/2 v katastrálním území
Staré Mûsto, obec Praha, v‰e vãetnû souãástí a pfií-
slu‰enství do spoluvlastnictví Filosofického ústavu
AV âR, v. v. i., Sociologického ústavu AV âR, v. v. i.,
a Ústavu dûjin umûní AV âR, v. v. i., a to kaÏdému
z ideální 1/3;

� vloÏení budovy v ãásti obce Bubeneã ã. p. 447
na pozemku p. ã. 804/1 v katastrálním území Bube-
neã, obec Praha, a pozemku p. ã. 804/1 v katastrál-
ním území Bubeneã, obec Praha, v‰e vãetnû sou-
ãástí a pfiíslu‰enství na adrese Pu‰kinovo nám. 9, do
vlastnictví Etnologického ústavu AV âR, v. v. i.

Vyslovila souhlas

� s programem T̆ dne vûdy a techniky 2007;

� s tûmito majetkov˘mi záleÏitostmi:

� s prodlouÏením nájemní smlouvy o bezúplat-
ném uÏívání nebytov˘ch prostor v Legerovû ulici mezi
AV âR a Hasiãsk˘m záchrann˘m sborem hl. m. Prahy;

� s nájemní smlouvou mezi Ústavem geoniky
AV âR, v. v. i., a spoleãností S.M.K., a. s.;
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Informace z 36. zasedání Akademické rady AV âR
dne 4. záfií 2007

Akademická rada projednala tyto nejdÛleÏitûj‰í otázky:

z  a k a d e m i c k é  r a d y

� s koupí pozemku v k. ú. Lysolaje pro v˘stavbu
nové budovy Geologického ústavu AV âR, v. v. i.

Jmenovala

� Ing. J. Jefiábkovou ãlenkou Ekonomické rady
AV âR s hlasem poradním;

� Ing. E. Novákovou tajemnicí Ekonomické rady
AV âR.

Vzala se souhlasem na vûdomí 

� stanovisko AV âR k Zelené knize – Evropsk˘ v˘-
zkumn˘ prostor: nové perspektivy (viz http://www.avcr.
cz/data/zinfo/stanoviska/stanovisko_avcr_k_zelene
_knize.pdf).

Doporuãila pfiedsedovi AV âR,

� aby pfievzal zá‰titu nad mezinárodní fyzikální
konferencí Frontiers of Quantum and Mesoscopic
Thermodynamics 2008 (FQMT08), která se bude ko-
nat ve dnech 28. ãervence aÏ 2. srpna 2008 v Praze;

� aby pfievzal zá‰titu nad prvním praÏsk˘m semi-
náfiem Spolku akademikÛ ÎidÛ (SAÎ), kter˘ se bude
konat dne 8. listopadu 2007 v prostorách Poslanecké
snûmovny Parlamentu âeské republiky.

Vzala na vûdomí

� souhrnnou zprávu o implementaci ekonomické-
ho informaãního systému (EIS) v Akademii vûd âR;

� zprávu o The Central European Journal of Social
Science and Humanities (CEJSH);

� zprávu o postupu pfiíprav v˘stavby Institutu apli-
kovan˘ch vûd (IAV);

� zpracovan˘ generel areálu Mazanka a doporu-
ãuje jeho projednání v areálové radû fieditelÛ;

� zprávy o v˘sledcích kontrol v Ústavu pfiístrojové
techniky AV âR, v. v. i., a ve Fyziologickém ústavu
AV âR, v. v. i., a o opatfieních k nápravû zji‰tûn˘ch
nedostatkÛ;

� informaci o Akademickém roamingovém systé-
mu eduroam.

Spoleãnost Astropis ve spolupráci s âeskou astronomickou spoleãností a za podpory Fondu T-Mobile
pofiádá 24. listopadu 2007 jiÏ ‰est˘ pfiedná‰kov˘ 

Den s Astropisem, 
kter˘ se uskuteãní v budovû Akademie vûd âR, Národní 3, Praha 1.

Pfiedná‰ky na astronomická témata pfiednesou: dr. Jifií Grygar (FZÚ AV âR, v. v. i.), dr. Vladimír Kopeck˘
(ÚFP AV âR, v. v. i.), prof. Petr Kulhánek (FEL âVUT a HaP Praha), Mgr. Pavel Najser (HaP Praha), 

Mgr. Petr Scheirich (AsÚ AV âR, v. v. i.) a dr. Michal Sobotka (AsÚ AV âR, v. v. i.).

Vzhledem ke kapacitû sálu je nutná rezervace na internetové stránce http://www.astropis.cz, 
podrobn˘ program tamtéÏ. Vstup na akci je zdarma.



D endopedology – that’s what Prince Philip, Duke
of Edinburgh, might have called it. It is “the science

of opening your mouth and putting your foot in it. I’ve
been practicing it for years.” So have I, Prince Philip, and
as long as these delightful language gaffes create
a little pleasure, let’s not stop them. Let’s celebrate them!

And why not? We all make errors. Lewis Thomas,
the noted essayist of science, said, “we are built to
make mistakes, coded for errors.” Indeed we are. I am.
A doctor suggested I take a new medicine along on
my canoe trip. He said it was good for bee stings,
mosquito bites, poison ivy, and I said, “A pancreas.”
He smiled (a nice man), “Yes, a panacea.” I imagine
he celebrated that error with friends.

Oh sure, errors can be serious, but they’re also fun.
A brochure stated: “the royal city of Most was found in
1238.” I asked how long it had been lost. In Budapest,
a river cruise on the Danube announced it had
“language speaking hostesses.” I wondered what they
spoke when off duty. I asked a waitress in Debrecen for
a Coke. She asked, “Light or simple?” I wasn’t sure what
a “simple” Coke was, so I ordered “light.” A box of soy
meat in Prague wanted to say it was “tasty,” but instead
said “tasted.” A guarantee, but hardly hygienic. An
elderly lady on a historical farm outside of Kecskemét
explained how the oven in her grandmother’s house was
heated: “Grandmother used dried reeds and mice.” My
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wife gasped, “Were the mice dried?” “A little,”
the lady said, “but just the insides.” She meant to say
“maize.” Her grandmother burned corn cobs, not mice.

The familiar name for some of these errors is a slip
of the tongue. If you want to get fancy, lapsus linguae
means slips of the tongue, and lapsus calami means
slips of the pen (that’s what I read anyway). But there’s
also parapraxis, commonly known as a Freudian
slip – that’s where an error supposedly reveals 
a subconscious belief, thought, or emotion. Now we’re
getting into dangerous territory. A young woman says,
“I want to be your life.” She thought she was going to
say, “I want to be your wife.” What did she really
mean? What would Dr. Freud say? A waitress offers
dessert: Parisian Peach Pie or Pineapple Passion Cake.
A young man says, “Personal Passion, please.” A joke
or a Freudian slip? It’s safer to just say, “Cake.”

Spoonerisms, slips, parapraxes, whatever you call
them are often delightful accidents. But some enjoyable
errors are not accidents at all; they are cleverly
invented language tricks, but that’s for next month.
Right now, I’m running out of sprinting pace – I mean
printing space. So, until next month, I’ll just say,
“Eyeball.” (Bye all) �

RICHARD HAAS,
Oddûlení studia jazykÛ ÚJâ AV âR, v. v. i.

SAYING IT 
…ON PAPER (18)
“You have hissed your mystery exam,” said the Reverend William Spooner to an Oxford student.
The student bit his lip to keep from smiling, and offered an excuse for missing his history
exam. He would soon tell his classmates that Spooner had done it again, and “You have hissed
your mystery exam” would be added to the list of spoonerisms including “a scoop of boy
trouts,” for a troop of boy scouts;“Let me sew you to your sheet,” for Let me show you to your
seat; and “Let us drink to the queer old Dean,” for Let us drink to the dear old Queen.

Uãená spoleãnost âeské republiky, o. s.,

si Vás dovoluje pozvat na pfiedná‰ku

prof. Ing. Karla Ulbricha, DrSc.,

MoÏnosti pouÏití syntetick˘ch polymerÛ pfii v˘voji léãiv: 

od protinádorové ke genové terapii.

Pfiedná‰ku uvede a diskusi bude fiídit prof. RNDr. Blanka ¤íhová, DrSc., 

místopfiedsedkynû Rady Uãené spoleãnosti âeské republiky, o. s.

Pfiedná‰ka se koná v úter˘ 13. listopadu 2007 od 15:00 hod.

v místnosti ã. 206 budovy AV âR, Národní 3, Praha 1.
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Mohl byste, prosím, ãtenáfiÛm prozradit a pfiiblíÏit
poslání, koncepci a cíle Ediãní rady? 

Ediãní rada AV âR (EdR) je stál˘m pomocn˘m
a poradním orgánem Akademické rady (AR) AV âR
pro ediãní ãinnost. Plní jednak úkoly koncepãní –
má se vyjadfiovat k ãinnosti nakladatelství Acade-
mia a k ediãní problematice v AV âR – jednak
v praktické rovinû rozhoduje o dotacích na ediãní
ãinnost v rámci AV âR. Dnes se to t˘ká kniÏních
publikací, protoÏe v loÀském roce AR rozhodla
o zru‰ení dosavadního systému dotací na vydávání
ãasopisÛ a sumu vydûlovanou na tyto dotace roz-
dûlila pracovi‰tím pfiímo do jejich rozpoãtu. Ediãní
radû v‰ak zÛstává úkol sledovat, jak si vûdecké ãa-
sopisy vedou a jak si stojí v domácí i mezinárodní
konkurenci, a pfiípadnû reagovat ãi upozorÀovat na
problémy, kdyby se v této oblasti vyskytly.

Jak˘mi kritérii se Ediãní rada fiídí? Dá se fiíct, Ïe
se na trh v‰eobecnû dostává více a více titulÛ?
„ZpfiísÀují“ se kritéria v závislosti na poãtu publika-
cí? Kolik knih roãnû se vydává za podpory AV âR,
jakého zamûfiení tituly pfieváÏnû jsou?

Základním kritériem je samozfiejmû vûdecká kva-
lita díla, pro nûÏ Ïádá jeho vydavatel o dotaci. Stojí-
-li v publikaci, Ïe byla vydána s podporou Akademie
vûd âR, mûlo by samozfiejmû jít o publikaci kvalitní,
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„S pomocí knih se mnozí stávají
uãen˘mi i mimo ‰kolu. Bez knih 
pak neb˘vá uãen˘ nikdo ani 
ve ‰kole,“ fiíká ná‰ v˘znamn˘ pfiední
myslitel Jan Amos Komensk .̆
Ne náhodou pfiedsedá Ediãní radû
Akademie vûd âR ãlovûk,
kter˘ svou badatelskou ãinnost
zasvûtil právû tomuto Uãiteli.
Komensk˘ jej inspiruje zejména
svou pracovitostí a snahou 
po dokonalosti vlastní práce.
Dr. Martina Steinera, kter˘ se jiÏ
‰est let stará o vydávání vûdecky
kvalitních dûl pocházejících 
z pracovi‰È AV âR, jsme poÏádali,
aby ãtenáfiÛm pfiedstavil ãinnost
Ediãní rady.

DOBRÁ KNIHA 
URâITù STOJÍ ZA ÚSILÍ

r o z h o v o r

o jejíÏ vydání má AV âR vskutku zájem, jejíÏ vydání
je v souladu s její vûdní politikou. PfiihlíÏíme dále také
k závaÏnosti tématu a u publikací vûdecko-populár-
ních kromû toho k jeho atraktivitû; a protoÏe jde o pe-
níze, je tfieba se pfii posuzování Ïádostí o dotace za-
b˘vat také ekonomickou rozvahou, tedy kalkulací
nákladÛ a oãekávan˘ch v˘nosÛ s vydáním publikace
spojen˘ch, ta je nezbytnou souãástí Ïádosti o dotaci.
Mimofiádnû bere EdR ohled i na kulturní a spoleãen-
skou prestiÏ, jiÏ mÛÏe pro AV âR vydání nûkteré
publikace znamenat, ale i v tûchto pfiípadech musí
b˘t vûdecká úroveÀ takové publikace zaruãena.
V rámci AV âR nebude nárÛst vydávan˘ch titulÛ vel-
k .̆ Nakladatelství Academia se po zmûnû vedení ori-
entovalo spí‰e na niÏ‰í roãní produkci, ale na její
kvalitnûj‰í skladbu a od ústavÛ v˘razné zv˘‰ení po-
ãtu vydan˘ch knih neoãekávám. Zvy‰uje se v‰ak tlak
na udûlování dotací, poãet Ïádostí o nû zatím skoro
kaÏdoroãnû rostl aÏ do r. 2005, kdy bylo podáno
79 Ïádostí o dotace (v r. 2002 jich bylo 57); roku 2006
do‰lo EdR 65 Ïádostí, letos jich je zatím 43. Roãní
poãet udûlen˘ch dotací kolísá (od r. 2002) mezi
43–47. Z tûchto poãtÛ je patrno, Ïe nelze uspokojit
v‰echny Ïádosti, coÏ samozfiejmû není nic divného
nebo ‰patného, jin˘ problém pfiedstavuje postupné
sniÏování poãtu publikací, jeÏ posuzovatelé k dotaci
nedoporuãí. Zejména v nakladatelství totiÏ zpfiísnili
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postup pfii podávání Ïádostí, a do EdR tak pfiijdou
k projednání rukopisy, které uÏ byly lektorovány.To je
samozfiejmû správn˘ trend, problém je to z hlediska
moÏnosti vyhovût Ïádostem o dotace. K jistému
zpfiísnûní do‰lo i v EdR, ani ne v kritériích jako spí‰e
ve snaze dodrÏovat naprosto dÛslednû v‰echny sta-
novené postupy a pravidla, coÏ sice vyvolává urãitou
nespokojenost ãi netrpûlivost nûkter˘ch autorÛ nebo
vydavatelÛ, ale na druhé stranû tím zaji‰Èujeme ko-
rektnost celého procesu. Dotované tituly obsahovû
nepokr˘vají celé spektrum oborÛ a témat, jeÏ jsou
v AV âR zastoupena. Na tom nevidím nic divného,
kniha není ve v‰ech oborech tím nejdÛleÏitûj‰ím v˘-
stupem v˘zkumn˘ch aktivit – ostatnû z toho plynou
i jisté periodicky se vynofiující problémy se systémem
hodnocení v˘sledkÛ v˘zkumu. Bez záruky úplnosti
a s urãit˘m zjednodu‰ením pfievaÏují ve vûdách o ne-
Ïivé pfiírodû matematika, informatika, astronomie,
v ostatních pfiírodovûdn˘ch oborech botanika a zoo-
logie, v oborech spoleãenskovûdních a humanitních
dûjiny umûní, literární vûda, jazykovûda, psychologie
a historie. Poãetnû jsou zdaleka nejvíce zastoupeny
obory humanitní a spoleãenskovûdní – u nich je stá-
le kniha v˘znamn˘m v˘stupem, následují obory bio-
logické a vûdy o neÏivé pfiírodû, mezi nimiÏ uÏ nejsou
velké rozdíly v poãtu dotovan˘ch knih.

Domníváte se, Ïe v souãasné dobû, kdy se neustá-
le klade dÛraz na v˘zvu k excelenci, by se mûla ãin-
nost Ediãní rady je‰tû zlep‰it, a pokud ano, v ãem?

Zlep‰ovat je jistû moÏno vÏdy, nebo alespoÀ skoro
vÏdy a ani rozhodování EdR by nemûlo ono Vámi
zmínûné volání po excelenci ztrácet ze zfietele. Drob-
né zmûny v postupech a pravidlech pro na‰i práci
ostatnû dûláme skoro pofiád, poslední zmûna Pravi-
del pro udûlování dotací AV âR na vydávání vûdec-
ké a vûdecko-populární literatury je velmi ãerstvá,
byla AR schválena v ãervnu t. r. (text pravidel je vy-
staven na interních stránkách AV âR v odd. Projekty
pod Podpora ediãní ãinnosti v AV âR). Jsou-li to
zmûny k lep‰ímu, nechÈ posoudí jiní, já spolu s kole-
gy v EdR doufáme, Ïe ano. Zmínûné poslední zmûny
znamenají urãité zpfiísnûní na‰ich pravidel, napfi.
v tom, Ïe nadále budeme pfiijímat pouze Ïádosti
o dotace na publikace, jejichÏ pfiedpokládaná ztráta
ãiní alespoÀ 40 000 Kã, nebo ve stanovení lhÛt pro
zapracování pfiipomínek recenzentÛ. V souãasné
dobû tedy nevidím Ïádn˘ konkrétní bod, v nûmÏ by
bylo tfieba hledat nûjaké nové fie‰ení, spí‰e podporo-
vat vydavatele ve snaze podávat Ïádosti jen na kva-
litní publikace, coÏ se teì bude t˘kat asi spí‰e ústa-
vÛ, aby se nerozhodovaly zpÛsobem „potfiebujeme
vydat knihu, poÏádáme AV a EdR o dotaci“, n˘brÏ
„máme kvalitní rukopis, kter˘ bude dobrou vizitkou
ústavu i AV âR, poÏádáme tedy o dotaci“. Naklada-
telství Academia, jak uÏ jsem zmínil, v tom svÛj zá-
vaÏn˘ krok nedávno uãinilo. Pro souãasnou dobu
tedy vidím jako program cesty ke kvalitû dotovan˘ch
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publikací dÛslednost, dÛslednost a dÛslednost v do-
drÏování na‰ich vlastních pravidel a postupÛ.

Jak dalece Vás práce v Ediãní radû naplÀuje?
Která kniha, jiÏ Ediãní rada podpofiila, Vám udûlala
nejvût‰í radost, a naopak, existuje titul, kter˘ Vás
zklamal?

Nezapírám, Ïe mi v AR byl svûfien „resort“, k nû-
muÏ mám oborem a zfiejmû i osobním zájmem velmi
blízko, váÏím si toho tím víc, Ïe to se asi v‰em váÏe-
n˘m kolegÛm v AR nepo‰tûstilo. Mohu tedy fiíci, tfie-
baÏe té administrativy aÏ byrokracie je v práci AR jis-
tû mnoho, mám tu ostatnû i jiné úkoly, Ïe mû práce
spojená s dotacemi na vydávání vûdecké literatury
docela tû‰í, protoÏe b˘t, jak se fiíká, u toho, kdyÏ vy-
chází dobrá kniha, za nûjaké úsilí urãitû stojí. TûÏko
bych hledal knihu, která mi udûlala nejvût‰í radost.
Osobnû mi pfiiná‰ejí radost publikace, o nichÏ jsem
pfiesvûdãen, Ïe mají vznikat nebo b˘t vydávány prá-
vû v Akademii vûd, jako jsou díla typu Dûjin ãeského
v˘tvarného umûní, Lexikonu ãeské literatury nebo
v poslední dobû fiady encyklopedick˘ch publikací
k dûjinám ãeského divadla, na‰ly by se jistû dal‰í ti-
tuly mimo obdobné ediãní fiady. Zvlá‰tní uspokojení
mi pfiinesla kniha J. Flegra Zamrzlá evoluce, kdyÏ
získala ocenûní Magnesia Litera. Îe by mû nûkter˘
z dotovan˘ch titulÛ vyloÏenû zklamal, si opravdu ne-
vzpomínám. Mimo dotované tituly byla jednou z vylo-
Ïenû nepfiíjemn˘ch záleÏitostí ta, kdyÏ se musel
stáhnout cel˘ náklad nekvalitnû pfiipravené a vyti‰tû-
né publikace Budoucnost svobody (autor F. Zakaria).

V souvislosti s ediãní ãinností se zab˘váte stu-
diem jazyka a stylu latinsk˘ch prací J. A. Komen-
ského a problematikou kritického vydávání jeho spi-
sÛ. Máte pocit, Ïe je odkaz J. A. Komenského
naplÀován? V souãasné dobû vychází nepfieberné
mnoÏství názorn˘ch didaktick˘ch knih, ale jejich
kvalita je ãasto diskutabilní, existuje nûjak˘ návod,
jak se v nich vyznat? 



bulletin
ak

ad
em

ick
˘

34ab

r o z h o v o r
K posuzování souãasné didaktické produkce se

necítím kompetentní, uÏ z toho dÛvodu, Ïe v souãas-
né dobû nemám právû mnoho moÏností ji vÛbec sle-
dovat. Komenského didaktické názory mi pfiipadají
velmi rozumné a jistû pfies urãitou nevyhnutelnou za-
kotvenost ve své dobû i nadãasové. S naplÀováním
odkazu historick˘ch osobností je to ale obvykle kom-
plikovanûj‰í. Lidstvo podlehlo ideji pokroku a v per-
spektivû takového vefiejného mínûní se historické
osobnosti samozfiejmû neuplatÀují se sv˘mi názory
snadno. Jan Amos Komensk˘ má alespoÀ to ‰tûstí,
Ïe má uÏ dlouhou fiadu desetiletí své pfiíznivce, ktefií
jsou ochotni jeho názory dále ‰ífiit, interpretovat a pfií-
padnû také prosazovat i do souãasné v˘chovné
a vzdûlávací praxe. Na druhé stranû i on se stává
obûtí velmi roz‰ífieného pfiesvûdãení o neustálém po-
kroku, a tudíÏ b˘vá vykazován do své historické epo-
chy s jejími omezeními i „omezeními“, aãkoliv on sám
vidûl jistû pfies hradbu fiady onûch omezení. Obávám
se tedy, Ïe Ïádného dÛsledného naplnûní jeho odka-
zu se nedoãkáme. Ostatnû ono k tomu odkazu patfií
i to, Ïe pfii fie‰ení, fieãeno dne‰ní terminologií, globál-
ních problémÛ, má b˘t sly‰en a nejen tolerován,
n˘brÏ i váÏen kaÏd˘ hlas, kter˘ chce k jejich fie‰ení
pfiispût, Ïe klíãem k fie‰ení zejména spoleãensk˘ch
problémÛ je v˘chova ãlovûka (a to v˘chova k plnému
lidství, k nejvy‰‰ímu moÏnému rozvoji tûlesn˘ch i du-
chovních schopností kaÏdého jednotlivého ãlovûka),
k ãemuÏ se sice ãas od ãasu v proklamacích hlásíme,
av‰ak nejsem si vÛbec jist, máme-li k tomu blízko.

Podrobné studium pfiední postavy v dûjinách ães-
ké vûdy a kultury ve Vás jistû muselo zanechat „sto-
py“. Nakolik Vás my‰lenky J. A. Komenského ovliv-
Àují v reálném Ïivotû? Pfiijímáte od nûj v‰echny,
anebo s nûãím v˘hradnû nesouhlasíte? 

To je velmi zajímavá otázka, na niÏ se mi neodpo-
vídá snadno. Vliv takového duchovního velikána

mÛÏe b˘t „plíÏiv˘“, ãlovûk si ho nemusí plnû uvûdo-
movat. JenomÏe soustavná ãetba ãiní své. UÏ proto
by se nûjaké ty stopy jistû na‰ly. Napfi. otázka
názorové tolerance, a to nejen pro samotnou podsta-
tu vûci, n˘brÏ i pro tu cestu, kterou k ní sám Komen-
sk˘ bûhem svého Ïivota smûfioval. Inspirující je ne-
pochybnû jeho pracovitost, snaha po dokonalosti
vlastní práce, aby v˘sledky odpovídaly zámûrÛm
a vlastním nárokÛm na jejich kvalitu. Jsou to tedy spí-
‰e metodické nebo etické stránky jeho odkazu, jimiÏ
se cítím nûjak zasaÏen, aÈ uÏ mû k nim pfiivedl on,
nebo souznûly s tím, co jsem získal v˘chovou ãi na-
sbíral se zku‰enostmi. Nesouhlas vyvolává zejména
jeho víra v rÛzná dobová proroctví, v nichÏ spatfioval
pokraãování BoÏího zjevení, jeÏ v‰ak byla spí‰e v˘-
razem nespokojenosti s politickou situací a – obvykle
ne zrovna podloÏenou – nadûjí na jejich zmûnu.To je
vûc, která sice není nevysvûtlitelná, ale asi by neda-
lo práci dokázat, Ïe není tak docela v souladu s jeho
jin˘mi názory. Úmyslnû se tedy vyh˘bám obsahu
jeho my‰lenek, protoÏe je-li m˘m úkolem je korektnû
zprostfiedkovávat a interpretovat, musím je chápat,
a pokud najdu nûjaké pochopení, uÏ je tûÏ‰í zaují-
mat nûjaká v˘hradní, zejména nesouhlasná stano-
viska. Na druhé stranû nemíním problematické strán-
ky odkazu Komenského zakr˘vat, nebo se dokonce
tváfiit, Ïe nebylo dokonalej‰ího ãlovûka (nûktefií
stráÏci jeho odkazu k tomu mají sklony), jsou tu, po-
nûvadÏ i historick˘ velikán byl ãlovûkem se sv˘mi sla-
bostmi a omezeními. Já si myslím, Ïe Komenskému
ná‰ kritick˘ pohled na jeho Ïivot a dílo vÛbec neublí-
Ïí, mÛÏe ho naopak zlid‰tit a nûkomu i pfiiblíÏit. Toho
pozitivního i obdivuhodného na nûm stále zÛstane
dost a dost. �

GABRIELA ·TEFÁNIKOVÁ 
a MARINA HUÎVÁROVÁ 

MEGABOOKS
JiÏ sedm˘ roãník prodejní v˘stavy firmy Mega-

books, která se zab˘vá dovozem zahraniãní vû-
decké a odborné literatury do âeské republiky, hos-
tila od 17. záfií 2007 do 21. záfií t. r. Oválná studovna
Knihovny Akademie vûd âR.

Pracovníci ústavÛ AV âR i ostatní uÏivatelé KNAV
si zde mohli prohlédnout, ale také vybrat i dal‰í tituly
z katalogÛ a na místû si je objednat s 10% slevou pfií-
mo od pracovníka firmy Megabooks. �
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V˘stavu zahájila
vedoucí oddûlení
akvizice Dagmar

Hartmanová 
(druhá zprava).

Hosty dále pfiivítali
pfiedsedkynû Rady

KNAV Ivana
Kadlecová (vlevo),

ãlen Akademické
rady Rudolf Steiner
a firmu Megabooks

pfiedstavila 
Jana Regnerová.
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Popisek

a c a d e m i a

MILAN POKORN¯
ROMÁNOVÁ EPOPEJ 
V ÎÁNROV¯CH 
A MEZILITERÁRNÍCH
SOUVISLOSTECH
Publikace se zab˘vá románovou epo-

pejí jakoÏto souhrnem Ïánrov˘ch pfiedpo-
kladÛ ke komplexnímu zachycení tématu,
kter˘m je zpravidla rozmûrn˘ úsek reálné-
ho historického procesu. Analyzovaná pro-
zaická díla byla vybrána z okruhu románo-
v˘ch epopejí ve slovenské (a ãásteãnû
ãeské) literatufie 50. aÏ 70. let 20. století.

JI¤Í K¤EâEK
JEDINEC: GEN – PROST¤EDÍ 
– V¯VOJ
Jedinec zpravidla b˘vá brán jako

uspofiádaná a nedûlitelná celistvá Ïivá by-
tost. Zámûrem autora knihy je doloÏit, Ïe
jedinec existuje také jako dûj. Je uspofiá-
dán a nedûliteln˘ nejen v prostoru, ale
také v ãase. Tento spis je urãen pfiedev‰ím
biologÛm, ale je téÏ vhodn˘m doplÀkem
pro studenty medicíny, kter˘m by mohl po-
moci nalézt pfiedstavu o souvislostech
dûjÛ probíhajících v Ïivém organizmu.

JAROMÍR K¤EMEN
MODELY A SYSTÉMY
Náplní publikace je teorie znalostních

(kognitivních) modelÛ, pfiiãemÏ takov˘m
modelem se rozumí soubor relevantních
znalostí o jisté ontologické entitû. Obsah
knihy ãerpá z poznatkÛ kognitivní psycho-
logie, z poznatkÛ lingvistiky, teorie formál-
ních jazykÛ i zcela nov˘ch poznatkÛ t˘ka-
jících se vágnosti v˘znamu jazykov˘ch
konstrukcí.

MARCELLO BARBIERI
ORGANICKÉ KÓDY
Úvod do sémantické biologie
Práce z oboru teoretické biologie

osvûtluje ãtenáfii existenci organick˘ch
kódÛ, které se v pfiírodû objevovaly v prÛ-
bûhu celé historie Ïivota a vyznaãovaly tak
její hlavní kroky. Tato kniha zaujme v‰ech-
ny biology a kaÏdého, kdo se zajímá
o vznik a evoluci Ïivota na Zemi.

FRANTI·EK MORAVEC
DRACUNCULOID 
AND ANGUILLICOLOID
NEMATODES PARASITIC 
IN VERTEBRATES
Anglicky psaná kniha je prvním mono-

grafick˘m zpracováním dvou v˘znamn˘ch
skupin tkáÀov˘ch parazitÛ. Poskytuje zá-
kladní údaje o v‰ech dosud znám˘ch dru-
zích drakunkuloidních a anguilikoloidních
hlístic a umoÏÀuje jejich druhovou determi-
naci. Shrnuje dosavadní znalosti o taxono-
mii, morfologii, biologii a ekologii tûchto pa-
razitÛ, obsahuje urãovací klíãe, popisy
a vyobrazení v‰ech druhÛ, které cizopasí na
obratlovcích, tedy i na lidech.

MARTINUS VELTMAN
FAKTA A ZÁHADY VE FYZICE
ELEMENTÁRNÍCH âÁSTIC
Nositel Nobelovy ceny za fyziku ve

svém díle pfiibliÏuje cestu, kterou moderní
vûda urazila pfii odkr˘vání záhad nitra
hmoty. Autor pfiedkládá nejen vûdeck ,̆ ale
také osobní pohled na pozoruhodn˘ svût
fyziky elementárních ãástic. Poutav˘ v˘-
klad je veden na úrovni pfiístupné studen-
tÛm vy‰‰ích roãníkÛ gymnázií.

ODBORNÉ PUBLIKACE
Z NAKLADATELSTVÍ 
ACADEMIA

NEJPRODÁVANùJ·Í KNIHY 
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA 
V ZÁ¤Í 2007

� 1. Bene‰, E. – Pamûti 1938–1945
I.–III., editor Hauner, M.,
Academia (s podporou
Ministerstva zahraniãních vûcí
âR a AV âR)

� 2. Bystrov, V. – Osud generála.
Komentáfi k nûkter˘m
dokumentÛm o Ïivotû 
a tragickém konci Sergeje
Vojcechovského (s podporou
Ministerstva obrany âR,
Ministerstva kultury âR, akciové
spoleãnosti PraÏská energetika
a V˘boru „Oni byli první“)

� 3. Trbuhoviçová-Gjuriçová, D.
– Ve stínu Alberta Einsteina:
Tragick˘ Ïivot Milevy 
Einsteinové-Mariçové

� 4. Pokorn ,̆ Z. – Exoplanety –
Najdeme ve vesmíru dal‰í
Zemi? (vydáno s podporou 
AV âR)

� 5. Mafiík, V., ·tûpánková, O.
– Umûlá inteligence 5 (vydáno
s podporou AV âR, grantÛ 
a v˘zkumn˘ch projektÛ, pozn.:
grantÛ a projektÛ je 25)

Tituly ostatních nakladatelÛ:

� 1. LuÀák, P. – Plánování
nemyslitelného. âeskoslovenské
váleãné plány 1950–1990,
Dokofián

� 2. Singh, S. – Velk˘ tfiesk,
Argo/Dokofián

� 3. Fromm, E. – Anatomie lidské
destruktivity, Aurora

� 4. Sak, R. – Josef Jungmann.
Îivot obrozence, Vy‰ehrad

� 5. Spiegel, P. – Kdo jsou Îidé?,
Barrister & Principal

KnihkupcÛv tip:

� Lewis-Wiliams, D. – Mysl v jeskyni
– Vûdomí a pÛvod umûní,
Academia

SO≈A JANOVCOVÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,

Václavské námûstí 34, Praha 1
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What exactly does the term “Excellence in Science”
mean was the subject of a talk by the president
of Academy of Sciences of the Czech Republic,
Václav Paães for the Academic bulletin.

DIRECTORS
In the summer issue of Academic Bulletin, 53 directors
of all Academy institutes were introduced. They will
be in charge of their institutes during the next five
years. In this issue, we have asked them three
questions: In which direction they will lead 
the development of their institute? What are they
doing to reach excellence in science? If they can
lead the institutions in accordance with the new
statutes called “Public Research Institution”.
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r e s u m é
EVENT
The Conference Centre at Château Liblice
Château Liblice, the property of the Academy
of Sciences of the Czech Republic for more than
fifty years, was opened as a conference center in
a ceremony on 6 September 2007.

SCIENCE AND RESEARCH
European School of High-Energy Physics
The 2007 European School of High-Energy Physics
is designed primarily for students in experimental
HEP who are in the final years of work towards
their PhDs.The school was conducted 19 August to
1 September 2007 in the Tfie‰È Château Hotel. It
was organized by the Joint Institute for Nuclear
Research (JINR), Dubna, Russia, and the European
Organization for Nuclear Research (CERN), Geneva,
Switzerland together with the AS CR, and Charles
University, Prague.

ICPIG second time in Prague
The XXVIII International Conference on Phenomena
in Ionized Gases (ICPIG), a traditional conference
with a remarkably long history, took place on 15 to
20 July 2007 in Prague. It explored not only 
the fundamentals of all kinds of plasmas and dis-
charges, but also many applications such as plas-
ma semiconductor processing, surface treatment
and thin film technology, light sources and gaseous
lasers, environmental protection and pollution
control, sterilization and tissue engineering.

OHLASY âTENÁ¤Ò – DÒVù¤UJ, ALE PROVù¤UJ

Encyklopedie Universum má samozfiejmû fiadu
nedostatkÛ, jak se koneckoncÛ od obecn˘ch encyk-
lopedií dá ãekat. Je to publikace rozsáhlá, proto ná-
chylná k jistému procentu chyb. RovnûÏ nejsem je-
jím pfiíznivcem, ale obãas ji do ruky vezmu – nûkdy
poslouÏí, nûkdy ne.

Noticka Jifiího Fleischhanse je jistû právem kritic-
ká, ale pokud si bere na pa‰kál pfieklad anglického
v˘razu, mûl by tento v˘raz b˘t uveden správnû: „ve-
sel“ znám pouze coby gen. pl. ãeského slova veslo.
TakÏe se tento nemil˘ pfieklep stal pro mne zdrojem
mírného vesselí.

Akademick˘ bulletin na rozdíl od encyklopedie
ov‰em rozsáhl˘ není, tudíÏ je kvantitativnû omezeno
i jeho právo na percentuálnû pfiijatelnou míru omylÛ,
a to jak formálních, tak vûcn˘ch.

Ty vûcné jsou samozfiejmû podstatnû závaÏnûj‰í;
v pfiípadû ãlánku Jaroslava Folty O tom, jak si uãenci
své shromaÏìování organizovali (AB 6/2007) u mne
budí pfiímo bytostn˘ odpor. (Zde zámûrnû vynechá-
vám titul p., neb opravdu nevím, zda by spí‰e nenále-

Ïel historick˘ titul s.) Autor hned v prvním odstavci
rozjíÏdí úpln˘ televizní seriál vadn˘ch informací, poãí-
naje nesprávn˘m Smithsonov˘m kfiestním jménem
a jeho oznaãením za Ameriãana. Konkluze o „vztahu
tehdej‰í americké spoleãnosti k ‰ífiení v˘sledkÛ vûdy“
je jen bizarním vyvrcholením tohoto pseudovûdného
náhledu z krajiny za zrcadlem.

Pravda, pokud se snad J. Folta alespoÀ pokusil
nahlédnout do Universa, omluvou by mu mohla b˘t
nepfiítomnost hesel Smithson James ãi Smithsoni-
an Institution (mimochodem „instituce“, proto for-
málnû a striktnû gramaticky fem.). Snad by mu ale
p. Fleischhans mohl poradit, jak na to nûkde jinde.

Jen z pikantnosti by mû zajímalo, zda zaprotesto-
val i nûjak˘ akademik – jel jsem opravdu dlouho ve
vlaku, toÏ jsem bulletin pfielouskal skuteãnû cel .̆ Moc
hezké ilustrace a zajímavé poznatky v ãlánku o flori-
genu, kde mi nezb˘valo, neÏ zcela dÛvûfiovat. �

ALE· RICHTER,
fieditel Extriant Ltd., Lond˘n
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Jan ·koda 
is presenting 

the modern
conference hall
which was built 

in the upper part 
of the Liblice

Château.

Dûkujeme Vám,
na‰im ãtenáfiÛm,

nejen za slova chvály,
ale také za kritiku,

která nám vÏdy
dokazuje, Ïe AB
ãtete, a tudíÏ má

na‰e práce smysl.
Pokusíme se nûkteré
zajímavé a podnûtné

reakce zafiazovat
ãastûji a vyvolávat

aktivnûj‰í polemiku,
jeÏ by mohla nalézt

stálé místo na
http://abicko.avcr.cz.

Za odborn˘ obsah
pfiíspûvkÛ ruãí autofii,

redakce odpovídá 
za stylistickou 

a jazykovou úroveÀ.



NOVÉ KNIHY
NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA

CHARTA 77: DOKUMENTY 1977–1989
V roce, kdy Charta 77 slaví tfiicáté v˘-

roãí svého vzniku, se ãtenáfii do rukou
dostává první kompletní, bohatû komen-
tovaná edice v‰ech dokumentÛ Charty
77 doplnûná historickou studií a dal‰ími
dokumenty, vãetnû pfiiloÏeného CD. Tfií-
svazková publikace vy‰la za podpory
Nadace Fritze Thyssena a stala se ne-
postradatelnou pomÛckou pro jakékoli
seriozní studium dûjin âeskoslovenska
v období tzv. normalizace.

Preãan, V., Císafiovská, B., Ústav pro
soudobé dûjiny AV âR, v. v. i., Praha
2007. Vydání 1.

MALÁ DOBA LEDOVÁ
Jak klima formovalo dûjiny 
v letech 1300–1850
Kniha ukazuje, jak zásadnû podnebí

ovlivÀovalo dûjiny bûhem malé doby le-
dové, tedy pfiibliÏnû mezi 14. a 19. stole-
tím. Spolu s nenadál˘mi sopeãn˘mi
erupcemi stály klimatické v˘kyvy v poza-
dí ãetn˘ch ekonomick˘ch, sociálních
i politick˘ch zmûn, kupfiíkladu Francouz-
ské revoluce. Díky pokroãilému v˘zkumu
mÛÏeme bohatû ãerpat z minulosti, aby-
chom pfiesnûji pfiedpovídali vliv globální-
ho oteplování na lidskou spoleãnost v bu-
doucnosti.

Fagan, B., edice Galileo, Academia,
Praha 2007. Vydání 1.

PROFESOR TRKAL
PouÈ moderní fyzikou
V roce 50. v˘roãí úmrtí profesora teore-

tické fyziky Viktora Trkala se ke ãtenáfii do-
stává publikace podávající obraz o jeho
cestû Ïivotem, vûdou a pochopitelnû
i na‰í spoleãností. Jeho Ïivotní i profesní
pouÈ podstatnû ovlivnila chod dûjin, jimiÏ
na‰e vlast v dobû jeho Ïivota procházela.
Narodil se v r. 1888, kdyÏ vrcholilo obro-
zenecké hnutí na‰eho národa, zaÏil dvû
svûtové války a dvû diktatury a pfii tom za
v‰ech okolností vûfiil, Ïe ná‰ národ musí
b˘t a bude svobodn˘ a siln .̆

Brdiãka, M., Trkal, V. ml., edice PamûÈ,
Academia, Praha 2007. Vydání 1.

TAJEMNÉ HLUBINY âASU
Tato kniha pfiiná‰í záznam rozhovorÛ,

které vedl redaktor Ivo Budil v populárnû-
vûdeckém magazínu âeského rozhlasu 2
Praha Meteor s pfiedním ãesk˘m odborní-
kem na geologii profesorem Ivo Chlupá-
ãem. Souãástí knihy jsou ilustrace a foto-
grafie nalezi‰È, lomÛ, jeskyní, zkamenûlin
a dal‰ích pozoruhodností. PfiiloÏeno je
také CD se zvukov˘m záznamem nûkoli-
ka rozhovorÛ.

Budil, I., Chlupáã, I., Academia, Praha
2006. Vydání 1.

UâENCI OâIMA KOLEGÒ,
ÎÁKÒ A NÁSLEDOVNÍKÒ
Soubor medailonÛ, které byly pfiedne-

seny na zasedáních Uãené spoleãnosti
âeské republiky, pfiedstavuje poutavou
formou v˘znamné, pfiedev‰ím ãeské
vûdce, ale i nûkolik vûdcÛ zahraniãních.
Autofii jednotliv˘ch medailonÛ, rovnûÏ
‰piãkoví vûdeãtí pracovníci, okofienili svÛj
v˘klad o jednotliv˘ch osobnostech pfií-
m˘m vztahem na úrovni ÏákÛ ãi kolegÛ.

Hlaváãek, I., Jedináková, J., edice Pa-
mûÈ, Academia, Praha 2007. Vydání 1.

LIKVIDACE
Autorem tohoto románu, jenÏ se zab˘-

vá reflexí tíÏivého fenoménu holocaustu,
je maìarsk˘ nositel Nobelovy ceny za li-
teraturu Imre Kertész. Pokusil se jím udû-
lat teãku za sv˘m „vûãn˘m tématem“ ho-
locaustu jako konce evropské kultury.
Hlavní postavou jeho díla je spisovatel
B., kter˘ se po cel˘ svÛj Ïivot musí vyrov-
návat se sv˘m morálním údûlem – Ïidov-
stvím. Pfiíbûh zaãíná v dobû, kdy si spi-
sovatel B. dobrovolnû bere Ïivot.

Kertész, I., Academia, Praha 2006.
Vydání 1.




