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V Tfie‰ti, rodi‰ti slavného ekonoma Josefa
Aloise Schumpetera, v prostorách zámeckého
hotelu, kter˘ je zafiízením Akademie vûd âR,
se 12. záfií 2007 pfii náv‰tûvû Vysoãiny zúãastnil
prezident âeské republiky Václav Klaus s chotí
vyhlá‰ení krajského kola soutûÏí druhého
roãníku Firma roku a Îivnostník roku 2007.

Za pfiítomnosti hejtmana kraje Vysoãina Milo‰e
Vystrãila, starosty mûsta Tfie‰È Vladislava Ne-

chvátala, pfiedsedy Krajské hospodáfiské komory
Vysoãina Karla Vaverky, generálního fieditele vyda-
vatelství Economia Michala Klímy obdrÏela titul fir-
ma roku HTP Îirovnice a Ïivnostníkem roku byl vy-
hlá‰en Du‰an Tripal z Telãe.

Bûhem slavnostní veãefie, podávané v zámecké
restauraci, se prezidentsk˘ pár (na snímku s fiedite-
lem zámeckého hotelu Tfie‰È Liborem Novákem
a personálem) se‰el s finalisty soutûÏe a zástupci
Krajské hospodáfiské komory.

srd

Historici z Ústavu pro soudobé dûjiny AV âR
pfiedstavili ve dnech 2.–3. fiíjna 2007 své
badatelské pracovi‰tû kolegÛm v Bratislavû.
Prezentace ústavu se konala ve spolupráci
s Ústavom politick˘ch vied SAV a Kruhom
priateºov ãeskej kultúry v Bratislavû a setkala se
se zájmem slovensk˘ch historikÛ i médií.

Akce se zúãastnili i pfiedstavitelé Dubãekovy spo-
leãnosti na Slovensku, kter˘m zástupce fiedite-

le ÚSD AV âR doc. Jifií Kocian pfiedal ke studijním
úãelÛm soubor dokumentace âeskoslovenská krize
1967–1970.

Spolupráce mezi Ústavem pro soudobé dûjiny
a Ústavom politick˘ch vied se datuje od jejich vzniku
v roce 1990 a zaslouÏili se o ni zakládající fieditelé
obou vûdeck˘ch institucí – v Praze prof. Vilém Pre-
ãan a na Slovensku dr. Jozef Jablonick .̆

âinnost ústavu, jeho aktivity a plány na nejbliÏ‰í
léta pfiedstavil doc. Jifií Kocian, publikaci Duben
1969 – Anatomie jednoho mocenského zvratu, kte-
rou vydal ústav ve vydavatelství Doplnûk, pfiedstavil
autor Zdenûk Doskoãil.

VOJTECH âELKO,
Ústav pro soudobé dûjiny AV âR, v. v. i.

Zástupce fieditele ÚSD AV âR Jifií Kocian, Vojtech âelko,
fieditel Ústavu politick˘ch vied SAV Miroslav Pekník,

autor knihy Zdenûk Doskoãil a Jan ·abata,
fieditel nakladatelství Doplnûk pfii bratislavském setkání
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SETKÁNÍ
DELEGACÍ
AV âR A SAV
Díky historické tradici spolu Akademie
vûd âR a Slovenská akademie vûd udr-

Ïují blízké vztahy a jejich pfiedstavitelé se kaÏdoroãnû neformálnû setkávají,
aby se vzájemnû informovali o sv˘ch problémech i úspû‰ích, vymûnili si po-
znatky z dÛleÏit˘ch oblastí spoleãného zájmu a hledali spoleãná stanoviska.

K setkání v Konferenãním centru AV âR – zámek Liblice ve dnech
10.–12. fiíjna 2007 vedl ãeskou delegaci ãlenÛ Akademické rady pfiedseda
AV âR prof. Václav Paães, delegaci Slovenské AV její pfiedseda prof. ·tefan
Luby. Pfiedstavitelé obou institucí letos jednali o poznatcích s vyuÏíváním
fondÛ Evropské unie, o vstupu do 7. rámcového programu EU, o vztazích
mezi Akademií vûd a vysok˘mi ‰kolami v âR a SR, o Asociaci evropsk˘ch
mimouniverzitních institucí, o souãasn˘ch snahách reformovat vûdu a v˘-
zkum v âR a SR. Dr. Jifií Rákosník informoval pfiedstavitele SAV o zku‰e-
nostech s transformací pracovi‰È AV âR na v. v. i.; Dr. Ivan Zahradník podal
informace o prÛbûhu a v˘sledcích akreditace organizací SAV v roce 2007.

Pfii pfiíleÏitosti setkání vedoucích pfiedstavitelÛ AV âR a SAV byla Dr. Du‰a-
nu Kováãovi slavnostnû pfiedána ãestná oborová medaile Franti‰ka Palacké-
ho za zásluhy v historick˘ch vûdách. Zástupci AV âR jí ocenili jeho vûdeckou
ãinnost v oblasti historie stfiední Evropy 19. a 20. století, v níÏ se Dr. Kováã
zamûfiil pfiedev‰ím na otázky zahraniãní politiky, etnick˘ch men‰in, sloven-
sko-ãesk˘ch vztahÛ a kulturní historie stfiední Evropy. Laudatio pronesl
místopfiedseda AV âR prof. Jaroslav Pánek.

Sloven‰tí hosté po prohlídce Konferenãního centra Liblice ocenili úsilí, kte-
ré AV âR rekonstrukci celého objektu vûnovala. Souãástí programu byla spo-
leãná náv‰tûva nedalekého Mûlníka s prohlídkou historického centra a inte-
riérÛ nedávno opraveného zámku. Setkání uzavfielo pfiedstavení Hubiãka
v Národním divadle v Praze, jemuÏ pfiedcházela prohlídka historické budovy
a pfiijetí u fieditele Národního divadla dr. Ondfieje âerného. �

MILU·E VYHNANOVSKÁ, 
Zahraniãní odbor KAV
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jektivním hodnocením zaloÏen˘m na nestál˘ch kritériích a prová-
dûn˘m komisí za zavfien˘mi dvefimi, odlivem kvalitních mlad˘ch
do svûta i do tuzemsk˘ch firem. Pfies to v‰echno smûrem vpfied.

2. Co je to excelence ve v˘zkumu? Je to, kdyÏ pracuji na tom,
na ãem pracují ti nejlep‰í z ostatních? Nebo kdyÏ dûlám nûco, co
je‰tû nikdo nedûlá? Já osobnû inklinuji k tomu druhému v˘kladu
a jsem si pfiitom vûdom nebezpeãí slep˘ch uliãek. Ale jen touto
cestou jde skuteãn˘ pokrok. Scientometrie, peer reviews a jiné ná-
stroje du‰ení vûdcÛ jsou nicménû zaloÏeny na v˘kladu prvním.
Pro jistotu tedy kombinuji a v ústavu podporuji obû cesty.

3. Jsem staronov˘ fieditel a pro své pokraãování jsem si poloÏil
podmínku, Ïe budu souãasnû i pfiedsedou Rady ústavu. Ústav
podmínku akceptoval.TakÏe se mi pracuje tak jako dfiíve, aÏ na to,
Ïe nemám po ruce pfiedsedu Vûdecké rady ústavu a jeho práci dû-
lám sám. A navíc zvládám, co nov˘ statut na vedení ústavÛ nalo-
Ïil, zejména tvorbu interních pfiedpisÛ, pfiípravu materiálÛ pro za-
sedání Rady ústavu aj. UdrÏet si svoji vûdeckou kvalifikaci je pro
mne nyní mnohem obtíÏnûj‰í, ale zatím to nevzdávám. ¤ekl bych,
Ïe ve svûtû trvale se zhor‰ujících podmínek pro práci vedoucích
vûdeck˘ch pracovníkÛ se mi pracuje jakÏ takÏ.

2ab

Otiskujeme odpovûdi fieditelÛ dal‰ích devíti akademick˘ch pracovi‰È, které pfii‰ly do uzávûrky. Nûkteré odpovûdi jsme museli redakãnû
krátit s tím, Ïe jejich plné znûní najdete na http://abicko.avcr.cz/.

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?

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

n o v í  fi e d i t e l é

mechaniku ãlovûka. Tyto t˘my, kromû vedoucího, kter˘ práce
usmûrÀuje a fiídí, jsou vesmûs tvofieny mlad˘mi pracovníky, dokto-
randy, postdoktorandy. T̆ my fie‰í evropské projekty nebo jsou sou-
ãástí center základního v˘zkumu, coÏ jim pfiiná‰í zlep‰ení materi-
álních podmínek. Nové metody vyÏadují i nové zázemí. Pro
experimenty jsou napfi. nutné nové, tzv. ãisté laboratofie. Ty bohuÏel
není moÏné vytvofiit v rámci stávající budovy ústavu. Byla totiÏ navr-
Ïena v 70. letech minulého století, tehdy pro ústav zamûfien˘ na v˘-
zkum související se strojírenstvím té doby. Proto plánujeme, Ïe pro
zmiÀované úãely postavíme v areálu novou budovu. Byla vypraco-
vána studie a hledáme moÏnosti finanãního pokrytí v˘stavby.

Obdobnû pfiipravujeme modernizaci laboratofie v Novém Knínû,
kde se provádí experimentální v˘zkum proudûní tekutin za vysok˘ch
rychlostí, procesÛ v mezní vrstvû atmosféry spojen˘ch napfi. se zne-
ãi‰tûním ovzdu‰í, s haváriemi a hrozícími teroristick˘mi útoky.

ZávaÏn˘ je generaãní problém. Domnívám se, Ïe se s ním po-
t˘ká mnoho pracovi‰È i vysok˘ch ‰kol. Abychom ho vyfie‰ili, zamû-
fiili jsme se na získávání mlad˘ch pracovníkÛ. V rámci pfiidruÏe-
n˘ch akreditací s rÛzn˘mi fakultami âVUT, TUL, VUBR, UK se
v ústavu ‰kolí více jak padesát doktorandÛ. Dal‰í jsou jiÏ v post-
doktorandské fázi. Mnozí se pochopitelnû nechají zlákat vidinou
mamonu. Nicménû alespoÀ ãást z nich zaplní mezeru vûdeck˘ch
pracovníkÛ, ãtyfiicátníkÛ a padesátníkÛ, která vznikla v 90. letech
bûhem „sedmi let huben˘ch“.

2. Se zamûfiením je nutné zaãít jiÏ od poãátku odborné kariéry.
Proto se zmínûn˘m doktorandÛm pokou‰íme kvantitu nahradit
kvalitou. SnaÏíme se zajistit studijní pobyty v zahraniãí.

Od loÀského roku jsme zaãali s kaÏdoroãním hodnocením vû-
deck˘ch pracovníkÛ. JiÏ prv˘ pokus ukázal, ktefií pracovníci jsou
pro ústav dÛleÏití a ktefií nikoliv. Ze zákona nyní probíhají atesta-
ce. V˘sledky atestace se napfi. projeví ve finanãním hodnocení
pracovníkÛ. To umoÏÀuje pfiechod z platÛ na mzdy podle novû
schváleného mzdového pfiedpisu.

Dal‰í rozvoj si slibujeme od plánovaného Institutu aplikovan˘ch
vûd, kde se pracovníci ústavu zapojí napfi. do fie‰ení problematiky
nov˘ch materiálÛ, jiÏ zmínûn˘ch nov˘ch zdrojÛ, ale i aplikované
matematiky.

3. Prvotní pfiedstavy se ukázaly ponûkud optimistické. Fáze pfie-
chodu byla opravdu nároãná a vlastnû nezbyl ãas na vlastní od-
bornou a organizaãní práci, na vyuÏití v˘hod nového statutu.
Umocnûno to bylo i napfi. nov˘m Zákoníkem práce. V ÚT se navíc
dokonãovaly práce spojené se slouãením s b˘val˘m Ústavem pro
elektrotechniku. Podle prv˘ch dojmÛ se zdá, Ïe „pupeãní ‰ÀÛra“

RNDr. Ludûk Frank, DrSc.,
Ústav pfiístrojové techniky AV âR, v. v. i.

1. Smûrem vpfied. JestliÏe Odysseus
proplouval jen mezi Skyllou a Charyb-
dou, ústav Akademie vûd proplouvá
mezi reálnû klesající státní finanãní pod-
porou, neustále se k hor‰ímu mûnícím
legislativním prostfiedím s trvale rostou-
cím objemem administrativy, málo ob-

I. OBLAST VùD O NEÎIVÉ P¤ÍRODù

Doc. RNDr. Zbynûk JaÀour, DrSc.,
Ústav termomechaniky AV âR, v. v. i.

1. Obecnû je zamûfiení ústavu vymeze-
no Zfiizovací listinou. V pfiípadû ÚT je toto
vymezení obecné tak, Ïe umoÏÀuje fie‰it
i nové, perspektivní problémy.V ústavu se
jiÏ napfi. podafiilo vytvofiit t˘my se zamûfie-
ním na materiálové inÏen˘rství, nové
zdroje energií, vodíkové technologie, bio-



se zfiizovatelem a jeho prodlouÏenou rukou Dozorãí radou je je‰tû
pevnûj‰í. Snad modifikace Interních norem pfiinese uvolnûní. Pfie-
chod se prakticky projevil i tím, Ïe právû ta ãást nemovitostí, která
ústavu pfiiná‰ela zisk za pronájem, byla pfievedena na jin˘ subjekt
a pfiíjmy se sníÏily asi o 0, 7 mil Kã.

Ing. Zdenûk Chára, CSc.,
Ústav pro hydrodynamiku AV âR, v. v. i.

1. UH je zamûfien na v˘zkum a v˘voj
v oblastech mechaniky tekutin a disperz-
ních soustav, reologie a reometrie, bio-
reologie bunûk a tkání, hydrodynamick˘ch
a transformaãních procesÛ v hydrosféfie se
zamûfiením na transport vody a látek v pfií-
rodû, na vliv zmûn klimatu a vegetaãního

krytu na sráÏko-odtokov˘ proces a na ochranu Ïivotního prostfiedí.
2. Abychom podpofiili dosahování vysoké mezinárodní úrovnû ve

v˘zkumu, zamûfiujeme pozornost na spolupráci s v˘znamn˘mi do-
mácími i zahraniãními pracovi‰ti, která urãují trendy v oboru, na spo-
leãné fie‰ení ãasto interdisciplinárních projektÛ a publikaci v renomo-
van˘ch ãasopisech. S tím úzce souvisí i zaji‰tûní moderního
pfiístrojového vybavení, pfiípadnû vyuÏívání unikátních pfiístrojÛ v la-
boratofiích partnersk˘ch institucí a kvalitních informaãních sluÏeb
(knihovní, konsorcia apod.). Zvy‰ování kvality v˘zkumu podporuje
prÛbûÏná evaluace v˘zkumné ãinnosti jednotliv˘ch pracovníkÛ i pra-
covních t˘mÛ vãetnû jejich stimulace pomocí jak mzdové politiky
(horní hranice rozpûtí, pohyblivá sloÏka), tak diferencovanou podpo-
rou projektÛ a v˘zkumn˘ch t˘mÛ z institucionálních prostfiedkÛ. Ne-
zanedbatelnou souãástí je i aktivní zapojení do v˘chovy doktorandÛ
a zvy‰ování kvalifikace mlad˘ch vûdeck˘ch pracovníkÛ, vytváfiení
podmínek pro jejich urychlen˘ kvalifikaãní rÛst, vãetnû zaji‰Èování
studijních pobytÛ na pfiedních zahraniãních pracovi‰tích v oboru.

3. Jedná se zatím o pomûrnû krátké období na zodpovûdnûj‰í
zhodnocení, nicménû lze zcela jednoznaãnû ukázat na dvû v˘raz-
ná zlep‰ení a zjednodu‰ení. Není zapotfiebí – tak jak tomu bylo
v uplynul˘ch letech – dbát na pfiesné vyãerpání pfiidûlen˘ch ne-
investiãních finanãních prostfiedkÛ s koncem roku, ale je zde urãitá
volnost pro pfievod ãásti prostfiedkÛ do roku pfií‰tího. V˘znamn˘m
krokem vpfied je i „odbourání“ platov˘ch tabulek, kdy zavedení
urãit˘ch rozpûtí mzdov˘ch tarifÛ umoÏÀuje jednak v˘raznûji dife-
rencovat, a tím i motivovat jednotlivé pracovníky a pfiispût tak ke
zlep‰ení efektivity jejich v˘zkumné ãinnosti, jednak ohodnotit
perspektivní a úspû‰né mlad‰í vûdecké pracovníky podle jejich
aktuální vûdecké v˘konnosti.

Jan ¤ídk˘, CSc.,
Fyzikální ústav AV âR, v. v. i.

1. V dne‰ní dobû je vûdecká ãinnost fi-
nancována pfiedev‰ím z grantÛ, a tudíÏ
sami vûdeãtí pracovníci rozhodují o smûru
rozvoje úspû‰ností sv˘ch aplikací. Ústav
mÛÏe napomáhat zdatn˘m t˘mÛm spí‰e
zaji‰tûním kvalitního servisu v ústavu a vy-
bavením laboratofií, i kdyÏ zde naráÏíme

na finanãní omezení daná celkovou úrovní financování vûdy u nás.
2. âásteãnû jsem odpovûdûl v pfiedchozí otázce. Dále povaÏuji

za nutné napojení na zahraniãní laboratofie, jeÏ patfií ke ‰piãce v té

3 ab

které oblasti fyziky, a v neposlední fiadû spolupráci s vysok˘mi
‰kolami a získávání mlad˘ch talentovan˘ch pracovníkÛ. Pro dosa-
Ïení excelence je tedy nutné podporovat v‰echny tyto aspekty.
Samozfiejmû vnitfiní kritéria hodnocení vûdecké práce v ústavu
musí akcentovat kvalitu publikací a dal‰ích v˘stupÛ.

3. Jako fieditel nemám zku‰enosti s pfiedchozím statutem
a v novém právním uspofiádání se teprve uãíme Ïít. Urãitû je pfií-
nosem vût‰í samostatnost, napfiíklad flexibilita v odmûÀování
pracovníkÛ. Jestli je pfiechod k obchodnímu zákoníku prospû‰-
n˘ pro chod vûdeck˘ch institucí, to se ukáÏe aÏ v del‰ím ãaso-
vém horizontu. KaÏdopádnû vût‰í svoboda pfiiná‰í také vût‰í
zodpovûdnost.

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

Ing. Jan Kopeãn˘, DrSc.,
Ústav Ïivoãi‰né fyziologie a genetiky
AV âR, v. v. i.

1. �� Lidé – v personální oblasti se za-
mûfiujeme na získávání jak dobr˘ch stu-
dentÛ DSP, tak i pracovníkÛ, ktefií pfiichá-
zejí ze zahraniãí a chtûjí si vybudovat
vlastní laboratofi. Toto se zatím prÛbûÏnû
dafií.

�� Zamûfiení laboratofií – v rámci sekcí ústavu vyhodnocujeme ãin-
nost jednotliv˘ch laboratofií. âinnost nûkter˘ch by mohla b˘t ukon-
ãena (téma bylo vyãerpáno, vedoucí konãí svou vûdeckou kariéru
a pokraãovatelé vidí atraktivní témata jinde). Byla vytvofiena jedna
laboratofi nová s nov˘m nosn˘m tématem.
�� Hodnocení – Akreditaãní komise vyhodnocuje pracovní v˘sled-
ky jednotliv˘ch laboratofií, a to jak podle pÛvodních ústavních kri-
térií, tak v posledních mûsících i podle metodik jin˘ch ústavÛ Aka-
demie a Rady vlády (návrhu).
�� Vybavení – pfii financování investic klademe dÛraz na kvalitu,
univerzálnost a v˘jimeãnost poÏadovaného vybavení ústavu. Vy-
bavení nemá pouze usnadnit a zefektivnit práci, ale kvalitativnû ji
posunout na vy‰‰í, dfiíve nedosaÏitelnou úroveÀ.
�� Granty – podporujeme pfiípravu a realizaci vût‰ích grantov˘ch
projektÛ, pfii nichÏ se v˘raznû integruje více pracovi‰È jak domá-
cích, tak zahraniãních.
�� Spolupráce – hledáme, vítáme a preferujeme spolupráci tu-
zemskou i zahraniãní na úrovni neformální pfiímé nebo smluvní
spolupráce, spoleãn˘ch dohod i na základû grantov˘ch projektÛ.
Spolupráce je stimulována organizací workshopÛ a mezinárod-
ních konferencí.

2. �� Atestaãní ãinnost – základem hodnocení je atestaãní ãin-
nost, kterou má na starosti zástupce fieditele pro vûdu. Prv˘m kro-
kem je vytvofiení jasn˘ch pravidel pro toto hodnocení a vyhodno-
cení souãasného stavu na‰eho ústavu. Pro vyhodnocení byly
pouÏity metodiky AV âR a návrhu Rady vlády.
�� Stimulace velk˘ch projektÛ ãs. + EU – je podporována pfiíprava
a realizace vût‰ích grantov˘ch projektÛ, pfii nichÏ se v˘raznû inte-
gruje více pracovi‰È jak domácích, tak zahraniãních.
�� V˘chova – bûhem DSP studia se v rámci stáÏí snaÏíme o se-
známení s technikami zaveden˘mi v ústavu, ve spolupracujících
tuzemsk˘ch laboratofiích i u zahraniãních partnerÛ.
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˘�� IGA – kaÏdoroãnû jsou financovány vybrané projekty interní

grantové agentury (IGA) na‰eho ústavu urãené pro mladé vû-
decké pracovníky, v jejichÏ rámci se DSP studenti uãí své vû-
decké projekty navrhnout, obhájit, provést a na konci bûhem in-
terní konference prezentovat své pracovní v˘sledky. Získané
zku‰enosti jsou základem pro aplikace dal‰ích grantÛ. Systém
se osvûdãil a budeme ho rozvíjet.

3. �� Pfiíprava a aplikace nov˘ch pfiedpisÛ – administrativní ãin-
nost ústavu je v tomto roce plnû vytíÏena pfiípravou v‰ech pfiedpisÛ
potfiebn˘ch pro chod ústavu jako v. v. i. Je pravdûpodobné, Ïe ter-
míny pfiíprav budou i nadále dodrÏeny.V˘hodou (snad) budou pfied-
pisy pruÏnûji vyhovující aktuálním poÏadavkÛm ústavu.
�� Sledování ekonomick˘ch moÏností v novém prostfiedí – dosud
je asi pfiíli‰ brzy na hodnocení. V rámci nov˘ch pfiedpisÛ se snaÏí-
me o vytvofiení jasn˘ch ekonomick˘ch podmínek a mantinelÛ pro
vlastní ekonomickou ãinnost ústavu. Tyto podmínky se aplikují na
poskytované sluÏby. Paralelnû hledáme moÏnosti pro roz‰ífiení
na‰ich ekonomick˘ch aktivit. Doufáme, Ïe nov˘ právní statut
správnû hodnotíme jako slibn .̆
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me jiÏ více neÏ pût let, dokladem je zakládající ãlenství na‰eho
ústavu v ENI-NET (European Network of Excellent Neuroscien-
ce Institutes) vedeném laureátem Nobelovy ceny v neurovûdách
prof. Erwinem Neherem. Dále tradiãnû zamûstnáváme velké
mnoÏství zahraniãních vûdcÛ a studentÛ, nûktefií z nich vedou
na‰e oddûlení a laboratofie. Personálnû podporujeme podávání
projektÛ EU a administrativní zátûÏe z nich vypl˘vající. Na‰e vy-
soká úãast v mnoha projektech EU by mûla pfiispût k excelenci
na‰eho v˘zkumu.

3. Nov˘ právní statut byl nezbytnou souãástí transformace
na‰í vûdy. Bez této transformace by se nemohl zv˘‰it podíl 
AV âR v inovaãních procesech. Nemám s nov˘m právním statutem
vût‰í problém, pouze bych se pfiimlouvala o co nejmen‰í mnoÏství
Interních norem AV, které tento zákon doprovázejí. Na druhé stranû
pomoc zfiizovatele pfii pfiechodu je a bude velmi Ïádoucí.

Prof. RNDr. Jan Zima, DrSc.,
Ústav biologie obratlovcÛ AV âR, v. v. i.

1. Usilujeme o propojování zoologic-
k˘ch témat s aktuálními problémy mole-
kulární, obecné a evoluãní biologie. To je
cesta, která mÛÏe v˘raznû roz‰ífiit dopad
v˘sledkÛ na‰í vûdecké práce. Rozvoj
ústavu pochopitelnû musí smûfiovat
k postavení, které bude plnû srovnatelné

s jin˘mi podobn˘mi institucemi ve vyspûl˘ch zemích. K poloÏené
otázce musím zároveÀ poznamenat, Ïe dlouhodobé koncepãní
plánování rozvoje v˘zkumu je v dne‰ní dobû pomûrnû obtíÏné.

2. Dûlat lze mnoho vûcí, jednou z nich je podrobná interní eva-
luace v˘stupÛ vûdecké práce, kterou na ústavu právû provádíme.
DÛsledná sebereflexe je podstatn˘m pfiedpokladem úspûchu
v podobném snaÏení.

3. Otázka je poloÏena moÏná trochu pfiedãasnû, máme za se-
bou necel˘ rok. Zatím nepociÈujeme nûjaké opravdu podstatné
zmûny v negativním ãi pozitivním smyslu, snad vyjma zv˘‰ené
administrativní zátûÏe spojené (doufejme) doãasnû s obdobím
samotného pfiechodu. Zfieteln˘m kladem transformace je, Ïe
v mnoha vûcech jsme si koneãnû udûlali pofiádek.

III. OBLAST HUMANITNÍCH A SPOLEâENSK¯CH VùD

Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D.,
Národohospodáfisk˘ ústav AV âR, v. v. i.

1. Hlavní prioritou na‰eho rozvoje je posta-
vení ústavu na mezinárodní akademické scé-
nû v na‰em oboru. Toho chceme dosáhnout
jak samotn˘mi vûdeck˘mi v˘sledky, tak kvali-
tou doktorandÛ Ph.D.programu, kter˘ je akre-
ditován v âR i USA a kter˘ NHÚ zaji‰Èuje
v rámci spoleãného pracovi‰tû s Univerzitou
Karlovou (CERGE-EI). Absolventy Ph.D. pro-

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.,
Ústav experimentální medicíny 
AV âR, v. v. i.

1. Rozvoj na‰eho ústavu vidím v jeho
transformaci, která je souãástí transfor-
mace vûdy a v˘zkumu v Evropské unii.
To pfiedev‰ím znamená, Ïe se musíme
mimo excelentní základní v˘zkum v nej-

bliÏ‰í dobû zapojit do inovaãních programÛ a zlep‰it vztah mezi
vûdou a podnikáním, kde jsou v âR vztahy velmi slabé a polemi-
ka o nich je ãasto pro vûdce dehonestující. V na‰em ústavu kon-
krétnû plníme program Vzdûlávacího projektu JPD3 a z projektu
JPD2 stavíme Inovaãní biomedicínské centrum ÚEM, kde budou
mít vûdci na‰eho ústavu i jin˘ch vûdeck˘ch pracovi‰È moÏnost
zahájit ãinnost firem v oblasti biomedicíny a biotechnologií. Vûd-
ci, ktefií zaloÏí firmy, budou v‰ak v na‰em ústavu moci i nadále
pracovat na vûdeck˘ch projektech a dal‰ích inovacích produktÛ.
Zásadnû tedy budu podporovat skuteãn˘ transfer technologií ta-
kovou formou, aby nedo‰lo k potlaãení základního v˘zkumu; po-
dobnû to dûlají ve státních v˘zkumn˘ch institucích ve star‰ích
zemích EU, napfi. na Univerzitû v Cambridge nebo ve Frauenho-
ferovû ústavu v Lipsku, se kter˘m bychom chtûli uzavfiít bilate-
rální smlouvu o spolupráci a spoleãném pracovi‰ti. Pokusíme se
vyuÏít dal‰ích penûz z dal‰ích programÛ EU vãetnû strukturál-
ních fondÛ, a to i pro mimopraÏské projekty.

2. Na podporu excelence v˘zkumu jsme zavedli pfiísné ates-
taãní hodnocení a podle nûj platové ohodnocení na‰ich pracov-
níkÛ. JiÏ nûkolik let vefiejnû v ústavu hodnotíme úspû‰nost v‰ech
vûdeck˘ch pracovníkÛ v daném roce, poãet impaktovan˘ch pub-
likací a souhrnn˘ IF. Podle toho pracovníci dostávají mimofiádné
odmûny. Podle v˘konu pracovníkÛ rovnûÏ zakládáme nové labo-
ratofie, zvlá‰tû se soustfiedíme na vytváfiení samostatn˘ch sku-
pin veden˘ch úspû‰n˘mi mlad˘mi vûdci. Tuto strategii uplatÀuje-



gramu jiÏ nûkolik let systematicky umísÈujeme v renomovan˘ch insti-
tucích na mezinárodním akademickém trhu a na‰ím cílem je jejich
uplatnûní stále zlep‰ovat.

2. Jedin˘m mûfiítkem excelence je kvalita vûdeck˘ch v˘stupÛ.
Pracovníci jsou hodnoceni na základû sv˘ch publikací, kde rozho-
dující váha je dána zahraniãním ãasopisÛm s impakt faktorem
v úrovni horních dvou decilÛ.

Pouze v˘stupy této kvality jsou jednoznaãnû spojeny s kariér-
ním postupem a finanãním ohodnocením. Vûdecké pracovníky
(z rÛzn˘ch zemí) najímáme na poãátku jejich kariéry na meziná-
rodním trhu, kter˘ se kaÏdoroãnû koná bûhem v˘roãního zasedá-
ní American Economic Association v USA.

3. Samotná práce v novém statutu se zatím pfiíli‰ neli‰í (vyjma
papírování a povinností navíc), pfiechodné období v‰ak pfiedsta-
vovalo znaãnou dodateãnou administrativní a manaÏerskou zátûÏ.

Samostatnou a svou náplní znaãnû rozloÏitou vefiejnou v˘zkumnou
institucí se novû stalo také ST¤EDISKO SPOLEâN¯CH âINNOSTÍ
AV âR.

JUDr. Jifií Mal˘,
Stfiedisko spoleãn˘ch ãinností AV âR,
v. v. i.

Co je úkolem stfiediska a jak˘m zpÛ-
sobem se bude ubírat jeho rozvoj?
Úkolem SSâ je pfiedev‰ím zaji‰Èování in-
frastruktury v˘zkumu. Pod tûmito such˘mi
slovy se v‰ak skr˘vá rozmanité mnoÏství
jednotliv˘ch ãinností, které v men‰ím ãi

vût‰ím mûfiítku Akademii vûd a jejím pracovi‰tím v˘znamnû pomá-
hají a usnadÀují práci. Na‰e aktivita je rozdûlena v zásadû do ãtyfi
hlavních smûrÛ, jimÏ odpovídá i organizaãní ãlenûní.
�� Útvar informaãních technologií se stará zejména o rozvoj tech-
nického a programového vybavení v oblasti informaãních techno-
logií, rozvoj elektronick˘ch komunikací, zpracování dat a správu
sítí, správu a rozvoj ekonomického informaãního systému a sprá-
vu webu AV.
�� Útvar správy majetku a sluÏeb zabezpeãuje po v‰ech stránkách
správu nemovitého majetku, bytÛ a ubytoven, ve‰kerou investor-
sko-inÏen˘rskou ãinnost a také ubytovací sluÏby pro vûdecké pra-
covníky v bytech, bytov˘ch domech a ubytovnách.
�� Nakladatelství Academia má na starosti vydávání a distribuci
vûdeck˘ch a vûdecko-populárních publikací, zaji‰Èuje vydávání
Akademického bulletinu a ãasopisu Îiva, provozuje pût kamen-
n˘ch a jedno internetové knihkupectví.
�� Úsek vnûj‰ích vztahÛ se zab˘vá popularizací a propagací vûdy,
organizuje vûdecké konference, odborné kurzy a ‰kolení v na‰ich
konferenãních zafiízeních, v nichÏ nabízí téÏ ubytovací a stravova-
cí sluÏby, pofiádá v˘stavy a obdobné akce.
�� V˘znamnou roli naplÀuje téÏ právní odbor, kter˘ poskytuje v‰e-
strannou legislativní a právní podporu a nabízí akademick˘m pra-
covi‰tím kompletní patentové sluÏby.
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Dal‰í rozvoj SSâ se bude ubírat plnû v závislosti na nov˘ch po-
tfiebách Akademie a poÏadavcích jednotliv˘ch vûdeck˘ch praco-
vi‰È. Ale i my sami se samozfiejmû snaÏíme pfiicházet s novinkami
a nápady, prÛbûÏnû analyzujeme potfieby, na jejichÏ základû po-
stupnû nabízíme pracovi‰tím nové moÏnosti a co nejlep‰í servis.
Napfi. v pfiipravovaném projektu Management vûdy chceme pomo-
ci vedoucím pracovníkÛm jednotliv˘ch VVI orientovat se v ãasto
sloÏitém legislativním a ekonomickém prostfiedí a prohloubit zna-
losti v oblasti fiízení lidsk˘ch zdrojÛ, finanãním fiízení, evropsk˘ch
finanãních mechanismech k podpofie v˘zkumu a v˘voje apod. Le-
tos jsme otevfieli Konferenãní centrum Liblice, které umoÏÀuje po-
fiádat vûdecké konference na ‰piãkové úrovni. V rámci projektu
ICAVI pfiipravujeme propracovan˘ systém zprostfiedkování nefor-
málních stykÛ badatelÛ s v˘znamn˘mi podnikateli a manaÏery,
ktefií pÛsobí v navazujících oborech, a to v nov˘ch prostorech vy-
baven˘ch moderní technikou, jeÏ umoÏÀují kvalitní prezentace
vãetnû videokonferencí.

âinnosti organizace, kterou fiídíte, jsou natolik rozmanité,
Ïe se dá tûÏko specifikovat jednotn˘ zámûr. Pfiesto je spoleã-
n˘m jmenovatelem jednoznaãnû podpora vûdy a v˘zkumu.
Jak˘m zpÛsobem se ubírá její naplÀování?

Na‰e ãinnosti jsou skuteãnû velmi rozmanité, o ãemÏ svûdãí
i odpovûì na první otázku. Nicménû jednotn˘ zámûr jsme se poku-
sili podrobnû formulovat v rámci na‰eho v˘zkumného zámûru s ná-
zvem Implementace infrastruktury v˘zkumu a v˘voje v AV âR, ne-
zbytn˘ pfiedpoklad kvalitativního rozvoje vûdních oborÛ AV âR,
jehoÏ jsme fie‰itelem a na jehoÏ jednotliv˘ch smûrech postupnû
pracujeme (ukonãení v r. 2013). Dále jsme od r. 2005 nositelem
projektu Centrum pro mobilitu, jehoÏ pfiedmûtem je informaãní
podpora pro zahraniãní vûdce pfii dlouhodob˘ch pobytech v âR.
Zab˘váme se implementací a rozvojem nového informaãního
systému na pracovi‰tích AV âR. V rámci sdruÏení CESNET, je-
hoÏ je SSâ ãlenem, se podafiilo pfiipojit akademická pracovi‰tû
k pátefiní internetové síti a tuto uÏiteãnou spolupráci dále rozví-
jíme. Prostfiednictvím sdruÏení PASNET bylo dosaÏeno vysoko-
kapacitního propojení praÏsk˘ch vysok˘ch ‰kol a AV. V˘ãet ãin-
ností k podpofie vûdy a v˘zkumu je mnohem rozsáhlej‰í;
kaÏdopádnû do budoucna musíme prÛbûÏnû prohlubovat na‰i
profesionalitu ve v‰ech oblastech a vyuÏívat nejnovûj‰ích po-
znatkÛ a technologií.

MÛÏete uÏ nyní hodnotit, jak se Vám pracuje v novém právním
statutu?

V nové právní formû se mi na jednu stranu pracuje svobodnûji,
nesvazují mne jako donedávna nûkteré právní pfiedpisy vztahující
se k státním organizacím, napfiíklad v oblasti dispozic s majetkem,
odmûÀování a úãetních postupÛ. Na druhou stranu se mi v‰ak nû-
která ustanovení zákona o VVI po praktick˘ch zku‰enostech
s jeho uplatÀováním jeví jako ne‰Èastná a zralá k novelizaci. To uÏ
by ale byly úvahy na samostatn˘ rozhovor.

(Pokraãování) �
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Podle odhadÛ Svûtové zdravotnické organizace
bude ischemická choroba srdeãní hlavní pfiíãi-

nou smrti nejménû do roku 2020. Není proto divu, Ïe
spoleãnou snahou kardiologÛ na celém svûtû je ten-
to nepfiízniv˘ trend zvrátit. Impozantní pokrok v pro-
gnóze, diagnóze a terapii tohoto onemocnûní by v‰ak
byl nemysliteln˘ bez základního experimentálního
v˘zkumu a tûsné spolupráce teoretick˘ch a klinic-
k˘ch kardiologÛ; ta má v tomto oboru dlouholetou tra-
dici a je hnacím motorem vûdeckého pokroku.

V âeské republice umírá na ischemickou chorobu
srdeãní neuvûfiiteln˘ch 60 000 lidí roãnû. Pfii v˘ãtu
v‰eobecnû znám˘ch pfiíãin tohoto stavu se ãasto za-
pomíná na skuteãnost, Ïe k dosaÏení evropského
standardu úspû‰nosti léãby jsou bezpodmíneãnû
nutná moderní, metodicky a personálnû adekvátnû
vybavená v˘zkumná pracovi‰tû.

KdyÏ se proto v roce 1999 konstituovala první repre-
zentativní v˘zkumná centra v rámci projektu Minister-
stva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy, jevilo se neformál-
ní uskupení kardiologicky orientovan˘ch, mezinárodnû
ostfiílen˘ch a jiÏ fiadu let volnû kooperujících laboratofií
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Pohlédneme-li na tabulku mortality obyvatel v civilizovan˘ch zemích, zjistíme,
Ïe více neÏ 50 % v‰ech úmrtí pfiipadá na vrub chorob srdce a cév. Polovinu z tohoto poãtu

pfiedstavuje ischemická choroba srdeãní a její akutní forma, infarkt myokardu.
JestliÏe v âeské republice umírá pfies polovinu obyvatelstva na choroby srdce a cév,

je nezbytnû nutná existence v˘zkumné základny, která se touto problematikou zab˘vá.

CENTRUM V¯ZKUMU 
CHOROB SRDCE A CÉV

t é m a  m û s í c e

Fyziologického ústavu AV âR, 2. lékafiské fakulty UK
a Institutu klinické a experimentální medicíny pro tento
cíl jako pfiímo modelové. Projekt se soustfiedil na v˘-
zkum teoretick˘ch základÛ ischemické choroby srdeãní
a jejích rizikov˘ch faktorÛ, jako je ateroskleróza a vyso-
k˘ krevní tlak. Úzce spolupracující t˘my se s ãinností
Centra identifikovaly, coÏ vedlo ke vzniku prioritních v˘-
sledkÛ, které by bez jeho existence nebylo moÏné rea-
lizovat. Centrum dále umoÏnilo vybudovat nové spoleã-
né laboratofie a vytvofiit ‰irokou základnu mlad˘ch
vûdeck˘ch pracovníkÛ. Za pût let existence Centra bylo
více neÏ 115 prací pfiijato k oti‰tûní v prestiÏních zahra-
niãních ãasopisech; staly se tak souãástí svûtové po-
kladnice vûdy v této oblasti. Oponentní rada na konci
pûtiletého období konstatovala, Ïe Centrum experimen-
tálního v˘zkumu chorob srdce a cév pfiedstavuje ojedi-
nûlou v˘zkumnou základnu, která nemá v na‰í republi-
ce obdoby, a jednoznaãnû doporuãila, aby Centrum ve
své ãinnosti pokraãovalo i v dal‰ích letech.

KdyÏ pak v r. 2004 vypsalo M·MT nové kolo soutû-
Ïe o v˘zkumná centra, bylo na ãem stavût. Nové
Centrum v˘zkumu chorob srdce a cév nevznikalo na
zelené louce a s úspûchem se vyrovnalo i s nov˘m
pravidlem soutûÏe: povinností úzké spolupráce s pra-
covi‰ti aplikovaného v˘zkumu. VÏdyÈ kardiologie je
disciplína, ve které není spojení teorie s praxí jen pro-
klamovanou frází, ale dlouho existující skuteãností.
âleny v˘zkumného t˘mu se tak na pfií‰tích pût let sta-
la – kromû shora uveden˘ch v˘zkumn˘ch laboratofií –
‰piãková pracovi‰tû klinická: kliniky kardiologie a kar-
diochirurgie IKEM a jedno z nejlep‰ích evropsk˘ch
pracovi‰È dûtské kardiologie a kardiochirurgie, Kardio-
centrum FN Motol. Vzhledem k tomu, Ïe se vesmûs
jedná o klinické základny, se kter˘mi jsou stávající ex-
perimentální pracovi‰tû spojena dlouholetou nefor-
mální spoluprací, vzniklo nové Centrum plynule, bez
obvyklé neproduktivní seznamovací periody.V˘zkum-
ná koncepce nového Centra pfiitom vychází z priorit
kardiovaskulárního v˘zkumu v Evropské unii na pfií‰-
tích deset let, na jejichÏ pfiípravû se pracovníci Centra
podíleli. Cílem v˘zkumné ãinnosti je objasnûní nûkte-
r˘ch molekulárních a bunûãn˘ch mechanismÛ, které
se podílejí na vzniku ischemické choroby srdeãní a je-



jích rizikov˘ch faktorÛ se zvlá‰tním zfietelem k nov˘m
terapeutick˘m postupÛm. K hlavním strategick˘m pfií-
stupÛm patfií v˘vojové a sexuální odli‰nosti v citlivosti
kardiovaskulárního systému k rÛzn˘m typÛm po‰ko-
zení. Ukázalo se totiÏ, Ïe ischemická choroba není
onemocnûním pátého a vy‰‰ích decennií, ale její rizi-
kové faktory, jako je obezita, zv˘‰ená hladina choles-
terolu a nedostateãná fyzická aktivita, jsou pfiítomny
jiÏ brzy po narození. Intenzivní spolupráce experi-
mentálních a klinick˘ch kardiologÛ by mûla pfiispût
k pokroku v prevenci a terapii ischemické choroby sr-
deãní, a tím i ke sníÏení morbidity a mortality.

Po prvních letech spoleãné práce v novém Centru
je na bilancování pfiíli‰ brzo, rozjezd se v‰ak, zdá se,
vydafiil. Pro experimentální kardiology jde o pokraão-
vání v úspû‰nû nastoupené cestû, pfiítomnost klinikÛ
znamená velké oÏivení a vzájemn˘ prospûch. Pfiede-
v‰ím je tfieba zdÛraznit velk˘ podíl pre- a postgra-
duálních studentÛ: je radostné vidût, jak se budoucí
kardiochirurgové a kliniãtí kardiologové seznamují
s prací v laboratofii a stávají se platn˘mi ãleny v˘-
zkumn˘ch t˘mÛ. Vûfiíme, Ïe to je jedna z moÏn˘ch
cest jak zv˘‰it úroveÀ na‰eho klinického v˘zkumu.

A jak˘ je nejvût‰í aktuální problém Centra? Domní-
vám se, Ïe je dán nejistou budoucností: koncepãní
vûdecká spolupráce, která nemá b˘t jen formálním
seskupením jednotliv˘ch pracovi‰È, jeÏ jednou za rok
sepí‰í, co vykonala, potfiebuje jasnou pfiedstavu
o moÏné dal‰í existenci. JiÏ nyní by mûla b˘t vypra-
cována koncepce budoucnosti center, pravidla pro
nové aplikace (posouzení nov˘ch aplikací by mûlo lo-
gicky pfiedcházet zhodnocení dosavadní ãinnosti
center; tak tomu dosud nebylo), mûl by se ujasnit
zpÛsob jejich financování. Dal‰í skupina problémÛ se
t˘ká potenciální pfiemûny virtuálního centra na cent-
rum skuteãné, pracující pod jednou stfiechou.
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Na základû dosavadních zku‰eností je tfieba jed-
noznaãnû konstatovat, Ïe my‰lenka zaloÏení center
byla velmi ‰Èastná. Jejich pfiedností je:

a) koncentrace intelektuálních a pfiístrojov˘ch ka-
pacit k fie‰ení závaÏného a ve srovnání s v˘zkumn˘-
mi zámûry mnohem preciznûji definovaného, a tedy
i lépe kontrolovatelného v˘zkumného projektu;

b) neformální spojení v˘zkumn˘ch t˘mÛ z rÛzn˘ch
rezortÛ, coÏ zvlá‰tû v biomedicínû pfiedstavuje novou
hodnotu. ZpÛsob financování v˘znamnû usnadÀuje
efektivní spolupráci na projektech, na kter˘ch se jed-
notlivé t˘my dohodnou a jejichÏ fie‰ení by bez exis-
tence Center nebylo moÏné; v této souvislosti je rov-
nûÏ tfieba zmínit moÏnost budování spoleãného
pfiístrojového parku a vznik nov˘ch laboratofií;

c) pfiekvapivû velk˘ zájem mlad˘ch pracovníkÛ
o práci v Centrech, coÏ by pfii pokraãujícím trendu
mohlo vést k postupnému zvy‰ování úrovnû na‰eho
kardiologického v˘zkumu.

Z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ se domníváme, Ïe nejop-
timálnûj‰í by bylo zachovat dosavadní zpÛsob exis-
tence center: jejich v˘bûr se dûje na kompetitivní bázi,
tok financí je dobfie kontrolovateln˘ a pfii dobrém orga-
nizaãním zázemí neãiní distribuce mezi jednotliv˘mi re-
zorty Ïádné potíÏe. Zdá se nám, Ïe i fiídicí práce je do-
stateãnû pruÏná, coÏ je pro ãasto pfiekvapivá vûdecká
fie‰ení naprosto nezbytné. Má-li systém financování
vûdy v budoucnu zahrnovat i tarifní mzdy, pak by se
tato poloÏka mohla stát integrální souãástí financování
projektu. Pro zachování center svûdãí i skuteãnost, Ïe
se jedná o provûfien˘ systém; zavádûní nov˘ch metod
je vÏdy spojeno s urãit˘m rizikem. �

BOHUSLAV O·ËÁDAL,
odpovûdn˘ fie‰itel projektu,

Fyziologick˘ ústav AV âR, v. v. i.

Experimentální
infarkt myokardu:
podvaz levé
koronární arterie
(vlevo);
pfiíãn˘ fiez
komorovou
svalovinou 
– histochemické
znázornûní rozsahu
po‰kození (vpravo)FO
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Prostfiednictvím 2420 hesel (z toho 1371 biogra-
fick˘ch, 127 geografick˘ch a 922 vûcn˘ch),

635 reprodukcí, nûkolika rejstfiíkÛ doplnûn˘ch ob-
sáhl˘m soupisem odborné literatury autor zpraco-
val pfiíruãku, jaká v ãeské knihovûdû nemá obdoby.
OdborníkÛm, studentÛm i laick˘m zájemcÛm o dûji-
ny knihtisku v období ruãní sazby se pfiiãinûním
P. Voita dostalo základního kompendia, které shr-
nuje nejen souãasné poznatky ãesk˘ch i zahraniã-
ních badatelÛ, ale rovnûÏ v˘sledky vlastního auto-
rova studia pramenÛ. Bûhem pfiípravy v˘stavy nám
Petr Voit odpovûdûl na následující otázky.

Jak dlouho Vám trvalo rozhodování, Ïe napí‰ete
Encyklopedii knihy, jak dlouho jste sbíral materiá-
ly a jak dlouh˘ ãas jste vûnoval vlastnímu psaní?

MoÏná Vás pfiekvapím, ale já Ïádnou encyklope-
dii pÛvodnû psát nechtûl. Mûl jsem v úmyslu sesta-
vit uãební skripta jako pomÛcku pro Ústav infor-
maãních studií a knihovnictví na Filozofické fakultû
Karlovy univerzity, kde uÏ léta pfiedná‰ím klasickou
knihovûdu, k níÏ v podstatû Ïádn˘ studijní materiál
dosud není. JenÏe látka se mi rozrÛstala pod ruka-
ma, aÏ nezbylo nic jiného, neÏ zmûnit Ïánr a meto-
du a kvÛli pfiehlednosti v‰e rozdûlit do hesel. A tak
ze struãn˘ch skript vznikla po letech objemná en-
cyklopedie.Text, kter˘ jsem odevzdával do naklada-
telství, mûl 4000 normostran bez obrázkÛ.

Co znamená v˘raz encyklopedie v názvu Va‰í
knihy, jde pouze o komerãní oznaãení, nebo je
to opravdu encyklopedie?

Termín vznikl z fieckého enkyklikos ãili kruhov˘
a paideia neboli vzdûlání. Zvykli jsme si tak ozna-
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V Knihovnû Akademie vûd âR se v rámci
leto‰ního T˘dne vûdy a techniky koná 

ve dnech 25. fiíjna aÏ 25. listopadu v˘stava
Encyklopedie knihy. Má stejn˘ název jako kniha,

kterou napsal PhDr. Petr Voit.
Pracovníci knihovûdného oddûlení Knihovny AV âR

se zaujetím pfiípravu Encyklopedie knihy,.

ENCYKLOPEDIE
KNIHY

v û d a  a  v ˘ z k u m

ãovat nauãné slovníky shrnující poznatky lidského
vûdûní na bázi souhrnného ãi „zaokrouhleného“
vzdûlání. Tady se pohybujeme v nesmírnû ‰irokém
tématu kniÏní kultury, které dnes uÏ nepojme Ïádn˘
jedinec. ProtoÏe m˘m oborem jsou dûjiny knihy
mezi 15. a 19. stoletím, musel jsem téma omezit jak
ãasovû, tak oborovû. K lítosti mnoha recenzentÛ
i ãtenáfiÛ odhlíÏím kupfiíkladu od popisu historic-
k˘ch knihoven, ãtenáfiského procesu a ãtenáfisk˘ch
zájmÛ, ale i tak v knize zÛstalo dost látky, aby ter-
mín encyklopedie mûl v názvu své oprávnûní.VÏdyÈ
se jednotlivá hesla Encyklopedie t˘kají papíru, pís-
ma a písmolijectví, knihtisku a jin˘ch grafick˘ch
technik, tiskafiÛ, nakladatelÛ a knihkupcÛ, ilustráto-
rÛ i kartografÛ, literární typologie, textov˘ch a v˘-
tvarn˘ch prvkÛ knihy nebo také kniÏní vazby a kniÏ-
ního obchodu.

Jste jedin˘m autorem Encyklopedie knihy,
coÏ u Ïádné jiné encyklopedie není.

Myslím, Ïe zdaleka nebudu jedin˘m ãesk˘m au-
torem, kter˘ je podepsán pod nûjakou encyklopedií
bez spoluautorství. Zvlá‰tû uÏitkové pfiíruãky pro
sbûratele nebo chovatele, které na knihkupeck˘ch
pultech rostou témûfi geometrickou fiadou, vznikají
prací jedincÛ docela bûÏnû, a to i u nás. Nûkteré
sice slovo encyklopedie v názvu nemají, a pfiesto
sv˘m Ïánrem k tûmto typÛm pfiíruãek patfií. Od po-
ãátku jsem si uvûdomoval, Ïe takto ‰iroce zamûfie-
ná encyklopedie je pro mne vlastnû past, ponû-
vadÏ ne v‰echna hesla dokáÏu zpracovat na
poÏadované vûdecké úrovni. Tûmto pochybám by
se autorsk˘ kolektiv jistûÏe vyhnul, ale jak trefnû
poznamenal prof. Petr âornej, kdyÏ mi pfiedávali

do  jejíchÏ hesel byly vãlenûny i nûkteré údaje z rukopisného materiálu 
Bibliografie cizojazyãn˘ch bohemikálních tiskÛ z let 1501–1800,

sledovali a dlouho pfied jejím publikováním se s Petrem Voitem dohodli,
Ïe uspofiádají malou v˘stavu, která by obsah tohoto zásluÏného díla 

náv‰tûvníkÛm knihovny pfiiblíÏila.
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V˘roãní cenu âeského literárního fondu v oblasti
vûdecké literatury za rok 2006, akademici by rok
sestavovali hesláfi, dal‰í rok by se dohadovali
o metodû a pak by se nûkolik let nechali upomínat
o pfiíslu‰ná hesla – zatímco já jsem v‰e i s v˘bû-
rem obrázkÛ zvládl za deset let. A ponûvadÏ En-
cyklopedie je vÛbec první vla‰tovkou tohoto odbor-
ného zamûfiení u nás, fiídím se pfiíslovím, kdo
rychle dává, dvakrát dává. I tak máme za nûkter˘-
mi evropsk˘mi státy dlouhé zpoÏdûní.

Z jak˘ch pramenÛ jste pfii práci na tak obsáh-
lém díle ãerpal?

Bez pramenÛ a odborné literatury nelze dnes uÏ
napsat Ïádn˘ román, natoÏ vûdecké dílo. Základ-
ním pramenem byly prvotisky a staré tisky, které
m˘m Ïivotem putují jiÏ od roku 1980. PonûvadÏ
jsem mûl profesní ‰tûstí pracovat s nimi jak v rÛz-
n˘ch knihovnách, tak jako nûkdej‰í zamûstnanec
jednoho praÏského antikvariátu, za ta léta jsem jich
poznal opravdu nepoãítanû. Tím, Ïe jsem se k látce
postavil maximalisticky a uÏivateli jsem nabídl za
kaÏd˘m heslem i základní vûdeckou literaturu, roz-
sah Encyklopedie sice narostl, ale ãeské publikum
se alespoÀ touto formou mÛÏe seznámit s 6000 od-
born˘mi poloÏkami, které v Ïádném jiném bibliogra-
fickém kompendiu u nás soustfiedûny zatím nejsou.

Spolupracoval jste s nûkter˘mi pracovníky
vûdeck˘ch ústavÛ AV âR? PoÏádal jste o nûjak˘
státní ãi jin˘ grant nebo stipendium? Pokud ne,
proã?

V âeské republice není bohuÏel Ïádné akade-
mické ani univerzitní pracovi‰tû, které by zkoumalo
historickou kniÏní kulturu, takÏe k nûjaké pfiímé
spolupráci s Akademií vûd jsem se nedostal. A ptá-
te-li se na grantové ãi stipendijní zaji‰tûní, musím
fiíct, Ïe také Ïádné nebylo. Na Encyklopedii jsem
zaãal pracovat pfied nûjak˘mi jedenácti lety je‰tû
jako zamûstnanec Antikvariátu u Karlova mostu
v Praze, jehoÏ majitel Petr Meissner mi psaní po-
svûtil jako jedinou náplÀ práce. KdyÏ jsem v roce
2004 pfiecházel z Antikvariátu do Strahovské kni-
hovny, její fieditel pater Evermod ·idlovsk˘ se ke
mnû zachoval stejnû úÏasnû, takÏe nebyly ohroÏe-
ny ani dokonãovací práce. Objektivnû vzato, já jako
soukromník jsem si stûÏovat nemohl, ale tento prin-
cip zaloÏen˘ na soukromém mecená‰ství není
v âechách zatím bûÏn ,̆ ba myslím, Ïe ani v cizinû
není meritem publikaãního modelu, ponûvadÏ prá-
ce obdobného typu tam vznikají zásadnû za podpo-
ry grantÛ, nadací a stipendií.

Na‰el jste v Knihovnû AV âR nûco, co by bylo
pfiínosem nebo informaãním zdrojem pro Va‰i
práci pfii psaní Encyklopedie knihy?

Bez laskavé spolupráce s Knihovnou AV âR si
sestavení Encyklopedie nedovedu vÛbec pfiedsta-
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vit. âeskojazyãn˘ terén star˘ch tiskÛ mám v urãitém
povûdomí, ale cizojazyãná bohemika, jejichÏ biblio-
grafická evidence je jednou z vûdeck˘ch náplní Kni-
hovny, jsou pro vût‰inu z nás pofiád je‰tû empiricky
nezvládnutá. A ponûvadÏ jsem nechtûl pokraãovat
v dosavadní linii tuzemské knihovûdy, která na‰i
kniÏní kulturu pofiád je‰tû redukuje dle obrozenské-
ho principu národního jazyka, musel jsem zhusta
pfiihlíÏet i ke knihám latinsk˘m nebo nûmeck˘m.
A první pouãení jsem získával právû v kolektivu kni-
hovûdného oddûlení KNAV.

Proã byl zvolen tak velk˘ formát knihy? Neuva-
Ïoval jste o vícedílném kompletu po staletích?
Kniha je totiÏ ponûkud tûÏká a kopírování stránek
nesnadné.

Máte naprostou pravdu, ale vyjdûme z konstatová-
ní, Ïe základním fiadícím principem hesel není chro-
nologie, n˘brÏ abeceda. âili dûlení textu po stoletích
je v tomto pfiípadû nemoÏné. KdyÏ si proãítám recen-
ze, v nelib˘ch poznámkách o nadmûrném rozsahu,
váze a formátu se vût‰ina pisatelÛ shodla. JenÏe
zkusme na druhé stranû pochopit také nakladatelství
Libri, které uÏ tak drahou v˘robu nechtûlo zatûÏovat
dal‰ími náklady na vícesvazkovou edici.

Proã Encyklopedie knihy vy‰la v nakladatelství
Libri?

Abych pravdu fiekl, v minulosti jsem trochu ko-
ketoval s my‰lenkou nabídnout text Akademii. Ale
tou dobou, kdy bylo odevzdání Encyklopedie aktu-
ální, se toto nakladatelství nacházelo pro mne
v dost neproniknutelném v˘vojovém stadiu, a tak
jsem oslovil dr. Franti‰ka Honzáka z Libri. Toto na-
kladatelství mi totiÏ vÏdy uãarovávalo sympatic-
k˘m a soustfiedûn˘m ediãním modelem. Volba se
nakonec ukázala jako prozíravá. Setkal jsem se
tam a dodnes setkávám s pln˘m pochopením pro
v‰echny laicky nepochopitelné nápady excentric-
kého autora.

Jaké je vÛbec podle Vás postavení knihy, sta-
r˘ch tiskÛ a knihovûdné ãinnosti v 21. století?

Je pofiád stejné, to znamená v âechách smutnû
zanedbávané. Ale Vy se asi ptáte na zmûny v poje-
tí oboru. Dnes uÏ nevystaãíme jen s klasick˘m mo-
delem nûmecké pozitivistické knihovûdy první tfieti-
ny 20. století. Onu knihovûdu je zapotfiebí u nás
pov˘‰it na obor studující celou kniÏní kulturu jakoÏ-
to souãást neustále Ïivého kulturního dûdictví.
V praxi to znamená nesoustfiedit se jen na pasivní
bibliografii ãi popis kniÏní struktury, ale knihu chápat
jako komunikaãní fenomén smûfiující ke ãtenáfii
a na police kniÏní sbírky. Jisté pfiedpoklady pro re-
formu oboru vytvofieny jsou: bibliografick˘ terén je
v podstatû zmapován a s digitalizací star˘ch tiskÛ
bylo zapoãato.To jsou v˘chodiska, o nichÏ se na‰im
pfiedchÛdcÛm ani nesnilo.
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První vydání Encyklopedie vy‰lo uÏ v prosinci,
ale rÛzné akce kolem ní mne pfiekvapují dodnes.
Proto s prací na nûãem novém stále váhám. Ale
jedno je mi jasné. Je‰tû pfied rokem jsem o opako-
vání tak rozsáhlého Ïivotního projektu nechtûl ani
sly‰et a dnes se obãas pfiistihnu u poku‰ení pustit
se do zevrubnûj‰ího studia pfiedbûlohorského knih-
tisku. âlovûk je zkrátka nepouãiteln .̆

Jakou otázku byste rád dostal a co byste na ni
odpovûdûl?

Otázky mne do rozpakÛ neuvádûjí, takÏe si je ni-
kdy nevybírám sám. Rád bych ale od nûkoho obdrÏel
uji‰tûní, Ïe tohle byl poslední rozhovor motivovan˘
vydáním Encyklopedie knihy. To by se mi ulevilo.

Slibuji Vám, Ïe já se Vás na nic v souvislosti s En-
cyklopedií knihy jiÏ ptát nebudu, protoÏe v‰echny
otázky zodpovídá v˘stava v Knihovnû Akademie
vûd âR na Národní 3 v Praze 1. �

DAGMAR HARTMANOVÁ,
Knihovna AV âR, v. v. i.
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Autor knihy Petr Voit 
byl v r. 2006 ocenûn

prestiÏní medailí
ZdeÀka Václava

Tobolky za zásluhy
o ãeské knihovnictví 
a jeho Encyklopedie

knihy se stala
Slovníkem 
roku 2007.

âTENÁ¤I A âTENÍ 
V âESKÉ REPUBLICE

Snahou je zamûfiit se v kaÏdém ‰etfiení na kon-
krétní oblast ãtenáfiské kultury (ãtení knih). Le-

tos to byly knihovny, v dal‰ích dvou ‰etfieních by se
prÛzkumy mûly t˘kat postavení beletrie a kniÏního
trhu. KvÛli srovnatelnosti je dotazník koncipován
tak, Ïe 75 % otázek je vÏdy stejn˘ch, 25 % se li‰í
podle zamûfiení prÛzkumu. Na‰e pojetí ãtení opírá-
me o tfii sloupy: 1. kniha – její ãtení (typologie ãte-
náfiÛ), nákup (kniÏní trh) a vypÛjãování (vefiejné kni-

hovny); 2. ãas – kolik ãasu vûnujeme ãtení knih, ko-
lik ãtení novin a ãasopisÛ, sledování televize, posle-
chu rozhlasu, videu/DVD, internetu, v jakém vztahu
ke ãtení knih je trávení volného ãasu; 3. motivace
a hodnoty – co ãteme, jaká jsou na‰e oãekávání
od knih, preference, jak souvisí ãtení knih se za-
mûstnáním, co nás v na‰em vztahu ke knihám nej-
více ovlivnilo, nejoblíbenûj‰í autor a nejoblíbenûj‰í
kniha.

Ústav pro ãeskou literaturu AV âR ve spolupráci s Národní knihovnou âR uskuteãnil
v roce 2007 v˘zkumy ãtení obãanÛ âR.Tyto v˘zkumy bychom chtûli opakovat kaÏdé 

tfii roky, aby se ukázaly trendy. PrÛzkum provedla agentura DEMA, a. s.,
na reprezentativním vzorku 1551 respondentÛ (232 tazatelÛ). ·etfiení se konalo 
od 25. kvûtna do 16. ãervna 2007. Dne 1. fiíjna 2007 byla v Národní knihovnû âR

uspofiádána tisková konference, kde byly pfiedstaveny první v˘sledky
(http://skip.nkp.cz/akcTyden07.htm).
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Co pfiinesl leto‰ní prÛzkum? Základní data:

�� 83 % obãanÛ âeské republiky pfieãte za rok as-
poÀ jednu knihu.

�� V prÛmûru pfieãte obãan âeské republiky za rok
více neÏ 16 knih (16,1).

�� Nejãastûji ãte nûkolikrát t˘dnû (23 %), dále pak
dennû (16 %) a jednou za ãtvrt roku (14 %).

�� âetbû knih vûnuje dennû v prÛmûru 41 minut,
ãetbû ãasopisÛ a novin 30 minut, televizi sleduje
111 minut dennû, rozhlas poslouchá 113 minut, vi-
deo a DVD sleduje 51 minut a internetu se dennû
vûnuje v prÛmûru 86 minut.

�� Více neÏ ãtvrtina obãanÛ âR star‰ích 15 let 
(29 %) nezakoupila v prÛbûhu minulého roku ani
jednu knihu. Obãan âR koupil v prÛmûru témûfi
7 knih (6,62) a vydal za nû 1303 Kã.

�� Obãané âeské republiky získávají knihy pfiede-
v‰ím v knihkupectvích (14 %) a prostfiednictvím
znám˘ch, pfiíbuzn˘ch a pfiátel (13 %); z dal‰ích
zdrojÛ jsou to vefiejné knihovny (11 %) a domácí
prostfiedí (9 %); v minimální mífie zatím vyuÏívají
nákupu pfies internet (2,4 %).

�� Hlavním zdrojem informací je pro obãany âR jejich
okolí – blízcí a známí – 17 %, desetina z nich si opat-
fiuje informace v obchodech (10 %), prostfiednictvím
propagaãních materiálÛ (katalogÛ a letákÛ) – (9 %)
a prostfiednictvím periodického tisku (9 %).

�� PrÛmûrn˘ poãet knih v domácích knihovnách je
274; pouze 1 % obãanÛ uvedlo, Ïe nemá doma Ïádné
knihy.
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�� Nejvût‰í vliv na ãetbu mûlo pro obãany âR star‰í
15 let domácí prostfiedí, tj. to, Ïe se doma ãetlo
(15 %) a Ïe doma bylo mnoho knih (13 %), asi sed-
mina (16 %) si cestu k ãetbû na‰la sama; desetina
(10 %) uvádí, Ïe rozhodujícím vlivem pro nû bylo to,
Ïe nav‰tûvovali vefiejnou knihovnu.

�� Z druhÛ ãetby se nejvût‰í oblibû tû‰í souãasná
beletrie oddechová (14 %), následuje literatura faktu
(Ïivotopisy, deníky ad. – 12 %), klasická beletrie
(9 %) a odborná literatura (8 %).

�� KaÏd˘ ãtvrt˘ ekonomicky aktivní obãan uvedl, Ïe
ãtení knih (odborn˘ch, vûcn˘ch, beletrie) nûjak sou-
visí s jeho profesním zamûfiením (26 %, z toho 11 %
velmi a 15 % spí‰e souvisí).

�� Vefiejné knihovny v minulém roce nav‰tívilo 40 %
obãanÛ âR; kaÏd˘ ãtvrt˘ obãan (27 %) v posledním
roce v knihovnû nebyl, ale v pfiedchozích letech ji
nav‰tûvoval; tfietina obyvatel (33 %) nezavítala do
vefiejné knihovny ani v loÀském roce, ani nikdy
pfiedtím.

�� Ze sluÏeb nabízen˘ch vefiejn˘mi knihovnami se
zdaleka nejvût‰í oblibû tû‰í pÛjãování knih (98 %),
dále je to pÛjãování ãasopisÛ (53 %), ãítárna, stu-
dovna (33 %), kopírování (26 %) a internet (23 %).

�� U obãanÛ âR star‰ích 15 let v˘raznû pfievaÏuje
spokojenost se sluÏbami vefiejn˘ch knihoven
(79 % – z toho je 30 % velmi a 49 % spí‰e spoko-
jen˘ch). �

JI¤Í TRÁVNÍâEK,
Ústav pro ãeskou literaturu AV âR, v. v. i.
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Konferenci uspofiádalo oddûlení gramatiky Ústavu
pro jazyk ãesk˘ AV âR v rámci projektu Kapitoly

z ãeské gramatiky podporovaného Grantovou agen-
turou âR. Setkání se zúãastnilo témûfi osmdesát ling-
vistÛ, z nichÏ necelá polovina byla ze zahraniãí.

Konferenci zahájil nositel projektu a vedoucí od-
dûlení gramatiky doc. Franti‰ek ·tícha. Poté pro-
mluvil fieditel ÚJâ doc. Karel Oliva. Souãástí zahá-
jení byla i vzpomínka prof. Franti‰ka âermáka na
nedávno zesnulého zakladatele korpusové lingvisti-
ky prof. Johna Sinclaira.

Na konferenci byly pfiedneseny ãtyfii plenární refe-
ráty v angliãtinû. Prof. Anatolij Polikarpov z Lomono-
sovy univerzity v Moskvû pfiedstavil úãastníkÛm kon-
ference projekt vyuÏívající korpus moderních rusk˘ch
novinov˘ch textÛ pfii studiu nov˘ch derivaãních proce-
sÛ. Prof. Christian Mair z univerzity ve Freiburgu ve
svém plenárním referátu posluchaãÛm pfiiblíÏil projekt
sledující zmûny v anglické gramatice, a to jednak na
základû srovnání korpusÛ z let 60. a 90., jednak po-
rovnáním korpusÛ z rÛzn˘ch anglicky mluvících zemí.
Druh˘ den konference zahájila profesorka Mirjam
Fried ze slavistiky na univerzitû v Princetonu referá-
tem o rÛzn˘ch aspektech anal˘zy gramatické kate-
gorie vlastnictví za vyuÏití dat z âeského národního
korpusu (âNK). Poslední den konference zaãínal
plenárním referátem doc. Karla Olivy, kter˘ poslucha-
ãÛm pfiednesl svou netradiãní pfiedstavu o nov˘ch kor-
pusech vytváfien˘ch pro v˘zkum gramatick˘ch jevÛ.

Prostfiedí zámku, pfiedev‰ím pro pofiádání vûdec-
k˘ch setkání po v‰ech stránkách optimálnû vybave-
n˘ Konferenãní sál, velmi vhodnû dokreslovalo celko-
vou pfiíjemnou atmosféru. Podûkování za vzornou
péãi náleÏí i zámeckému personálu.

Bûhem konference bylo ve dvou paralelních sek-
cích pfiedneseno na 40 referátÛ, vût‰inou v ãe‰tinû,
asi tfietina pfiíspûvkÛ byla v angliãtinû. Ve stfiedu od-
poledne pfiedstavilo 12 úãastníkÛ své postery; tato
sekce umoÏnila bliÏ‰í kontakt a del‰í diskusi mezi
pfiedná‰ejícími a posluchaãi.
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Druhá mezinárodní konference Gramatika a korpus
velmi úspû‰nû po dvou letech navázala na první

stejnojmennou konferenci v roce 2005 
(viz AB 3/2006). Letos se ve dnech 25.–27. záfií
úãastníci se‰li v Konferenãním centru AV âR 

novû zrestaurovaného barokního zámku 
v Liblicích u Mûlníka.

GRAMATIKA 
A KORPUS 2007

v û d a  a  v ˘ z k u m

Cílem konference bylo informovat se navzájem
o v˘zkumu gramatick˘ch jevÛ souãasné ãe‰tiny i ji-
n˘ch jazykÛ zaloÏeném na textov˘ch korpusech.
Textové korpusy uÏivatelÛm zpfiístupÀují dostateã-
né mnoÏství dokladÛ sledovaného jevu, a umoÏÀují
tak objektivnû sledovat v˘voj jednotliv˘ch jevÛ gra-
matiky, nejen mnoh˘ch znaãnû frekventovan˘ch
a neperiferních jevÛ morfologie, slovotvorby, frazeo-
logie a syntaxe ãe‰tiny, ale i jevÛ ménû centrálních
a jevÛ okrajov˘ch.

¤ada pfiedná‰ejících pfiedstavila v˘sledky své
práce zaloÏené na korpusech ãe‰tiny, pfiedev‰ím
na datech âeského národního korpusu (komplex
nûkolika anotovan˘ch databank psan˘ch i mluve-
n˘ch textÛ) z dílny Ústavu âeského národního kor-
pusu na FF UK. Dal‰ím v˘znamn˘m zdrojem dat
pro v˘zkum je PraÏsk˘ závislostní korpus (vytváfie-
n˘ v Ústavu formální a aplikované lingvistiky na
MFF UK) a v neposlední fiadû specifick˘ korpus te-
levizních debat Dialog (o rozsahu více jak dva mi-
liony bûÏn˘ch slov) vytváfien˘ v ÚJâ AV âR. Kole-
gové z Bratislavy pfiedstavili Slovensk˘ národn˘
korpus a Slovensk˘ závislostn˘ korpus. Za pozor-
nost stojí rovnûÏ studie zaloÏené na Britském ná-
rodním korpusu a mannheimském korpusu nûmec-
k˘ch textÛ.

Je zfiejmé, Ïe korpusová lingvistika v celosvûto-
vém mûfiítku dosáhla v uplynul˘ch letech znaãného
rozmachu a Ïe textové korpusy jsou jiÏ nepostrada-
teln˘m základem lingvistického v˘zkumu.

Pfiíspûvky pfiednesené na konferenci budou opût
publikovány v recenzovaném sborníku, tentokrát
z nakladatelství Academia.

Nyní uÏ nám nezb˘vá neÏ se tû‰it na tfietí mezi-
národní konferenci Gramatika a korpus, která se
uskuteãní pravdûpodobnû v roce 2009 na univerzi-
tû v Mannheimu. �

JANA KLÍMOVÁ,
Ústav pro jazyk ãesk˘ AV âR, v. v. i.
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� Sofoklés.
Oidipus král.
ReÏie K. H. Hilar,
Národní divadlo,
1932

Sofoklés. Élektra.
ReÏie Daniel ·pinar,
divadlo Valmet, 2005

� Sofoklés.
Oidipus král.
ReÏie Miroslav
Macháãek, Národní
divadlo, 1963.
Scénografie:
Josef Svoboda

Touto ãinností se zab˘vá Network of Research and
Documentation of Ancient Greek Drama, jehoÏ
centrální databáze sídlí na univerzitû v Athénách
a Oxfordu. Na kaÏdoroãním setkání, letos ve dnech
21.–23. záfií v Gentu, byl ãesk˘ archiv vyhodnocen
jako jeden z nejkompletnûj‰ích a poskytující velmi de-
tailní údaje. Jeho první verze (jiÏ tehdy i v elektronické
podobû), která vychází z dlouhodobého sbûru údajÛ,
byla vytvofiena v letech 1998–2000 s pomocí grantÛ
GA âR a Ministerstva kultury âR ve spolupráci s Diva-
delním ústavem (fie‰itelem byla Eva Stehlíková, za
technické podpory J. Kroupy) a rozsáhlou podporou
mnoh˘ch institucí (pfiedev‰ím divadelních archivÛ)
a jednotlivcÛ, ktefií ochotnû poskytli své sbírky.

Na rozdíl od ostatních ãlenÛ Networku Antické od-
dûlení KKS poskytuje základní data také v elektro-
nické podobû na internetu jako souãást svého pro-
jektu Antika a ãeská kultura (www.olympos.cz).

Zájemci o moderní Ïivot antického dramatu na
ãesk˘ch jevi‰tích zde mohou kromû základních úda-
jÛ, které se prÛbûÏnû opravují a doplÀují, nalézt také
ohlasy na inscenace v tisku. Spolu s nimi jsou po-
stupnû doplÀovány fotografie, pokud je to moÏné.
Pfiipravuje se téÏ úplná anglická verze stránek.

Údaje z evropské divadelní databáze a databází
jednotliv˘ch zemí pouÏívají k práci jednak divadelní
praktici, jednak teoretikové a historikové. �

ALENA SARKISSIAN,
Antické oddûlení Kabinetu 

pro klasická studia FLÚ AV âR, v. v. i.

DATABÁZE âESK¯CH INSCENACÍ
ANTICK¯CH DRAMAT OLYMPOS

Antické oddûlení Kabinetu
klasick˘ch studií Filosofického
ústavu AV âR zpracovává
dlouhodob˘ projekt 
Antika a ãeská kultura,
kter˘ má za úkol zdokumentovat
vztah ãeské kultury k antice.

Projekt nalézá a popisuje vlivy antického dûdictví 
na rÛzné oblasti ãeské kultury, v této fázi pfiede-

v‰ím na v˘tvarné umûní, architekturu (oblast zájmu
prof. Jana BaÏanta, kter˘ vypracoval obdobnou da-
tabázi, rovnûÏ pfiístupnou na internetu) a divadlo
(t˘m pracovníkÛ prof. Evy Stehlíkové).

Divadelní t˘m je dlouholet˘m spolupracovníkem
mezinárodního projektu dokumentace moderních in-
scenací antického dramatu na evropsk˘ch scénách.
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Jedním z cílÛ setkání byla prezentace novûj‰ích 
paleoslovenistick˘ch v˘zkumÛ a navázání od-

born˘ch kontaktÛ. Program se skládal ze tfií ãástí,
pfiiãemÏ cílem pfiíspûvkÛ v první ãásti bylo pfiedsta-
vit odborné a metodologické posuny, k nimÏ do‰lo
v oblasti paleoslovenistického bádání v posledních
letech. Vstupní pfiíspûvek Text Apo‰tola a staroslo-
vûnské lexikum pfiipravila dr. Emilie Bláhová, která
v nûm pfiedstavila problematiku apo‰tolního textu
zejména z pohledu lexikální anal˘zy. Na nutnost
nového hodnocení redakãních vztahÛ poukázala
dr. Zdenka Ribarova v referátu Makedonská redak-
ce církevní slovan‰tiny, v nûmÏ hovofiila o novû kon-
stituované redakci církevní slovan‰tiny. Následující
pfiíspûvky se vûnovaly církevnûslovanskému písem-
nictví v âechách. Prom. fil. Václav Konzal v referátu
âeskocírkevnûslovanské písemnictví zhodnotil po-
vahu zmiÀovaného písemnictví a v ‰irokém kultur-
nû-historickém kontextu podtrhl jeho dÛleÏitost
zvlá‰tû pro poznání ranû ãeské kultury. Mgr. Franti-
‰ek âajka v pfiíspûvku Kolik bylo do církevní slo-
van‰tiny pfieloÏeno v âechách památek? hovofiil
o souãasném stavu bádání v oblasti církevnûslo-
vansk˘ch legend ãeského pÛvodu pfieloÏen˘ch
z latiny. Na nové moÏnosti fie‰ení otázky existen-
ce cyrilice v âechách se zamûfiila doc. Zoe Haup-
tová v pfiíspûvku K uÏití cyrilice v âechách. Sou-
ãástí pfiedná‰ky byla také inovativní interpretace
tzv. Levínského nápisu. Pfiedná‰kov˘ blok zakon-
ãil dr. Václav âermák, kter˘ pfiedstavil posluchaãÛm
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Zleva:
Radoslav Veãerka,

Helena Ulbrechtová,
Václav âermák

a Franti‰ek âajka

problematiku emauzského písemnictví (Hlaholské
písemnictví emauzské).

Druhá ãást setkání se vûnovala prezentaci prací
Slovanského ústavu. V krátk˘ch medailonech byly
pfiedstaveny v˘sledky probíhajících nebo v posled-
ní dobû ukonãen˘ch ústavních projektÛ: jedná se ze-
jména o rozsáhlou dvoudílnou edici âtyfiiceti homilií
¤ehofie Velikého v ãeskocírkevnûslovanském pfie-
kladu (viz AB 9/2007, s. 23), Indexy k Staroslovûn-
skému slovníku aj. a o probíhající projekty fiecko-sta-
roslovûnského indexu, DodatkÛ k I. dílu Slovníku
jazyka staroslovûnského ãi o projekt druhého, dopl-
nûného vydání jednosvazkového Staroslovûnského
slovníku opatfieného anglick˘mi ekvivalenty. Na zá-
vûr bloku pfiednesl doc. Vladimír ·aur základní
body nové práce o prvotní podobû Konstantinovy
hlaholice. Souãástí prezentace byla i v˘stava nejno-
vûj‰ích prací Slovanského ústavu.

V rámci odpoledního kulatého stolu, jemuÏ pfiedse-
dal prof. Radoslav Veãerka, se úãastníci vûnovali di-
daktick˘m otázkám v˘uky staroslovûnského jazyka,
úvodu do slavistiky aj. a realizaci tûchto pfiedmûtÛ na
vysok˘ch ‰kolách. Bûhem rozsáhlé a mnohostranné
diskuse pfiedstavili jednotliví úãastníci setkání svá vy-
soko‰kolská pracovi‰tû, na nichÏ se zmiÀované pfied-
mûty vyuãují. Îivá diskuse se dotkla otázky ãasové
dotace jednotliv˘ch pfiedmûtÛ, koncepce v˘uky i úÏe-
ji vymezen˘ch témat, jako byla napfi. otázka v˘slov-
nosti stsl. fonémÛ, otázka studijních pomÛcek a uãeb-
nic a dal‰í. Z diskuse vyplynulo, Ïe mezi priority

PALEOSLOVENISTÉ U KULATÉHO STOLU

Setkání ãesk˘ch paleoslovenistÛ, které se pod zá‰titou Slovanského ústavu AV âR
a âeského komitétu slavistÛ uskuteãnilo 17. záfií 2007 v prostorách hlavní budovy

Akademie vûd âR, poukázalo na moÏnosti dal‰ího rozvoje paleoslovenistického bádání,
a to zejména ve smyslu prohloubení spolupráce akademick˘ch pracovi‰È

s vysoko‰kolsk˘mi v rámci koordinace v˘zkumu s pedagogickou praxí.
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Kniha vy‰la na podzim 2007 jako 22. svazek tzv.
nové fiady Prací Slovanského ústavu. Publika-

ci, jeÏ pfiedstavuje úspû‰nû zavr‰en˘ meziústavní
projekt Ruská poezie 20. století mezi Slovansk˘m
ústavem AV âR v Praze a Ústavem svûtové litera-
tury SAV v Bratislavû na léta 2004–2006, pfied-
stavily její redaktorky Helena Ulbrechtová a Mária
Kusá. Zmínily historii projektu a krátce pfiedstavily
ãesk˘ a slovensk˘ v˘zkum v dané oblasti. Za urãi-
té unikum povaÏují fakt, Ïe kniha je jedinou ães-
kou t˘movou prací k danému tématu od roku
1964, kdy vy‰la pod vedením ZdeÀka Mathause-
ra kolektivní publikace Sovûtská literatura II (Rus-
ká poezie).

Sborník obsahuje patnáct rozsáhl˘ch studií od
dvanácti autorÛ z âeské a Slovenské republiky a re-
prezentuje velkou ãást souãasn˘ch ãesk˘ch i slo-
vensk˘ch literárnûvûdn˘ch v˘zkumÛ vûnovan˘ch
ruské poezii. Autofii sborníku se narodili v rozmezí
od 30. do 70. let 20. století a zastupují zároveÀ i rÛz-
né koncepce v˘zkumu.

V jednotliv˘ch studiích pfievaÏuje hledisko interpre-
taãnû-analytické, ãást studií je zamûfiena na receptiv-
nû-translatologickou problematiku. Pfiedmûtem studií
jsou buì urãité básnické osobnosti a jejich funkce
v kontextu v˘voje ruské literatury, Ïánrovû-strukturní
klasifikace jednotliv˘ch básnick˘ch textÛ ãi obrazná
a rytmická sloÏka vybran˘ch poetick˘ch textÛ. Nechy-
bûjí ani metodologicky orientované studie.

15 ab

Publikaci,
která pfiedstavuje
úspû‰nû zavr‰en˘
meziústavní projekt,
pfiedstavily její
redaktorky Helena
Ulbrechtová (vpravo)
a Mária Kusá.

Autofii se vûnují textÛm A. Achmatovové, A. Bûlého,
V. Chlebnikova, S. Jesenina, A. Bloka, V. Majakovské-
ho, E. âegrincevové, G. Oboldujeva, P. Antokolského,
J. Jevtu‰enka, V. Voznûsenského, B. Achmadulinové,
J. Moricové, V. Vysockého, B. OkudÏavy, A. Tarkov-
ského, J. Brodského, G. Ajgiho, G. Sapgira, I. Cho-
lina aj.

Kniha má slouÏit primárnû ãeské a slovenské vû-
decké vefiejnosti, je ov‰em vhodná i jako doplÀující
a roz‰ifiující materiál pro vysoko‰kolské studenty
slavistick˘ch a v˘chodoevropsk˘ch studií.

Studie jsou psány ãesky a slovensky a dopl-
nûny cizojazyãn˘m resumé. Sborník obsahuje
i biografické a bibliografické údaje o jednotliv˘ch
autorech.

¤editel Ústavu svûtové literatury SAV doc. Adam
BÏoch podûkoval Slovanskému ústavu za finanãní
podporu projektu a vyjádfiil nadûji, Ïe se v budouc-
nu spolupráce mezi obûma ústavy je‰tû dále roz‰í-
fií na platformû stávající podepsané meziústavní
dohody Ruská literatura v evropském kontextu.
V jejím rámci chtûjí oba ústavy nalézt spoleãn˘
prÛnik mezi úzce oborovû pojatou literárnûvûdnou
slavistikou a moderními trendy obecné evropské
literární vûdy. �

HELENA ULBRECHTOVÁ,
fieditelka Slovanského ústavu AV âR, v. v i.

Prezentaci nejnovûj‰í publikace
Slovanského ústavu AV âR 

pod názvem Ruská poezie 
20. století. Recepãní, genologické

a strukturnû analytické pohledy
uspofiádal dne 12. 9. 2007 

Ústav svetovej literatúry SAV 
v Bratislavû.

RUSKÁ POEZIE
20. STOLETÍ
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souãasné oborové v˘uky patfií zejména podpora his-
toricky, resp. diachronnû zamûfien˘ch jazykov˘ch dis-
ciplín. Úãastníci kulatého stolu se také shodli, Ïe je
vhodné, aby se konala dal‰í setkání ãesk˘ch paleo-
slovenistÛ, neboÈ to, které právû skonãilo, pomohlo
zejména navázat badatelské a kolegiální vztahy mezi
domácími paleoslovenisty. Potû‰itelné bylo, Ïe vedle

zástupcÛ akademick˘ch pracovi‰È byli také v hojném
poãtu zastoupeni pedagogové-paleoslovenisté z vy-
soko‰kolsk˘ch pracovi‰È. �

FRANTI·EK âAJKA, 
Slovansk˘ ústav AV âR, v. v. i.
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Projektu se úãastní v˘zkumné instituce a regio-
nální inovaãní ãi rozvojové agentury ze ãtyfi „tra-

diãních“ (Dánsko, Nizozemí, Rakousko, Velká Britá-
nie) a ãtyfi „nov˘ch“ zemí EU (âeská republika,
Maìarsko, Polsko, Slovensko). âeská republika je
zastoupena Jihomoravsk˘m krajem – Jihomorav-
sk˘m inovaãním centrem – a inovaãní v˘zkum re-
prezentuje Kabinet pro studium vûdy, techniky
a spoleãnosti pfii Filosofickém ústavu AV âR. Více
o projektu viz http://www.proact-network.net.

Problematika regionÛ se dostala do centra pozor-
nosti ekonomick˘ch a inovaãních anal˘z pomûrnû
nedávno.Vedly k tomu praktické i teoretické dÛvody.
V ekonomické realitû druhé poloviny minulého sto-
letí se zaãalo ukazovat, Ïe velmi dobré ekonomické
a inovaãní v˘kony se ãasto soustfieìují do geogra-
fick˘ch oblastí, regionÛ, které se mohou prokázat
hustou sítí v˘robních, v˘zkumn˘ch a ‰kolsk˘ch in-
stitucí spolu s rozvinut˘mi sluÏbami, zprostfiedkova-
telsk˘mi a obchodními organizacemi, které spolu
vzájemnû intenzivnû komunikují. Inovaãní teorie
pak v této dobû opustila lineární model inovací (ino-
vace jako jednosmûrn˘ sled aktivit vycházející buì
z v˘zkumu ãi z potfieb trhu) ve prospûch modelu ne-
lineárního, postaveného na vzájemn˘ch interakcích
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a zpûtn˘ch vazbách jednotliv˘ch aktérÛ i fází ino-
vaãního procesu. Inovace je v nelineárním modelu
chápána pfiedev‰ím jako institucionalizovan˘ pro-
ces uãení.

Interakce a komunikace pfiiná‰ejí podnûty a in-
spiraci. V tomto smyslu má prostfiedí regionu nepo-
piratelné v˘hody: interakce jsou nejen ãetnûj‰í, ale
také plnûj‰í, „hlub‰í“, efektivnûj‰í. Regionální aktéfii
sdílejí spoleãné zku‰enosti, zvyky, ãasto i hodnoty.
Sémantické problémy v komunikaci jsou minimální
a transakãní náklady nízké, snáze se uplatÀuje i od-
povûdnost a dÛvûra. Navíc spoleãná zku‰enost po-
siluje schopnost vyrovnávat se s nejistotami inovaã-
ního procesu.

V inovaãních produkcích se vynakládá velké úsi-
lí, aby se pfii‰lo s nûãím jedineãn˘m, unikátním, co
se obtíÏnû napodobuje. Prospû‰né zde mÛÏe b˘t
regionálnû ãi lokálnû vázané implicitní vûdûní (tacit
knowledge), které je velice tûÏké kopírovat. âím
více je produkce zaloÏena na znalostech, tím v˘-
znamnûj‰í je prostorová blízkost – inovacím a zna-
lostní produkci velmi prospívá moÏnost intenzivních
plnohodnotn˘ch lidsk˘ch interakcí, které vytváfiejí
stimulativní prostfiedí – u bûÏné industriální v˘roby
tato konotace není zdaleka tak v˘znamná.
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INOVACE V REGIONECH 
ANEB P¤ÍLEÎITOST I V¯ZVA

v û d a  a  v ˘ z k u m

Závûreãná konference evropského projektu ProAct (Practical Regional Research 
and Innovation Policy in Action – the Efficient Tools for Regional Catching-up 

in New Member States), kter˘ se zab˘vá problematikou regionální inovaãní 
a v˘zkumné politiky v kontextu úsilí o vyrovnání ekonomické úrovnû 

„star˘ch“ a „nov˘ch“ ãlensk˘ch zemí EU, se konala letos 20. záfií v Praze.

Na nejvy‰‰í úrovni 
je dnes u nás

regionální 
inovaãní politika 

v Jihomoravském
kraji, jehoÏ centrem

je mûsto Brno.



Ve v˘zkumu a inovacích nestojí problém regio-
nální (jako sv˘m v˘znamem omezené) versus svû-
tové; neplatí zde vztah metropole a provincie.
Regionálním se nemíní omezen˘ regionální trh, ale
valorizace pfiíznivého faktoru prostorové blízkosti
v inovaãních aktivitách. Silicon Valley ãi Cambridge
a Oxford jsou také regiony; svûtové v˘kony se rodí
v siln˘ch regionech s vysok˘m „inovaãním napûtím“
(hotspots).

Regiony ale pfiedstavují velkou v˘zvu i z „opaã-
ného“ hlediska – z hlediska úkolu pozvednout so-
ciálnû-ekonomicky ménû rozvinuté oblasti – za
vydatné pomoci v˘zkumu a inovací. Evropská
unie pfiikládá tomuto aspektu mimofiádn˘ v˘znam.
VÏdyÈ samotné Strukturální fondy EU, od nichÏ si
ãesk˘ v˘zkum i inovaãní systém tolik slibují, jsou
pfiedev‰ím nástrojem regionální politiky, a nikoliv
pfiím˘m nástrojem podpory národních soustav
vzdûlání, vûdy a inovací, jak jsou nûkdy mylnû
chápány.

V âeské republice je regionální inovaãní politika
relativnû nov˘m instrumentem, tak jako u nás mají
krátkou historii samotné regiony. Byly pfiijaty zá-
kladní dokumenty inovaãní politiky na národní
úrovni, vytvofiena síÈ regionálních rozvojov˘ch
agentur, vût‰ina krajÛ vypracovala své regionální
inovaãní strategie. Realita politik je v‰ak pfiiroze-
nû rozdílná podle dostupn˘ch v˘zkumn˘ch a ino-
vaãních kapacit a postojÛ jednotliv˘ch krajsk˘ch
samospráv.

Zfiejmû nepopiratelnou skuteãností je, Ïe na
nejvy‰‰í úrovni je dnes u nás regionální inovaãní
politika v Jihomoravském kraji. Kraj i mûsto Brno
uãinily z podpory znalostní a inovaãní ekonomiky
osu regionální ekonomické strategie. Prudk˘ vze-
stup – kvantitativní i kvalitativní – zaznamenává
brnûnské vysoké ‰kolství a pÛsobí zde ãetné v˘-
zkumné ústavy. Mûsto a okolí tûÏí i z v˘hodné
geografické polohy. Úspû‰nû se rozvíjí ãinnost
Jihomoravského inovaãního centra, jeÏ vzniklo na
základû doporuãení 1. verze regionální inovaãní
strategie v roce 2003.

Se specifick˘mi problémy se pot˘ká Praha. Jako
region je ekonomicky mimofiádnû úspû‰ná, ale ús-
pûch mÛÏe b˘t i na pfiekáÏku – v tomto pfiípadû sou-
visí s niÏ‰ím tlakem na inovace. Do Prahy proudí
kolem 40 % národních v˘dajÛ na v˘zkum a v˘voj,
velké instituce v‰ak ãasto mívají sklon k autarkii
a setrvaãnosti. Partnefii projektu ProAct z Vídnû na
workshopech upozorÀovali, Ïe v obdobné situaci
byla VídeÀ poãátkem 90. let, také velmi úspû‰ná,
napfi. v turistice a gastronomii. Ale mj. i v souvislos-
ti s novou konkurencí Prahy a Budape‰ti postupnû
nabylo pfievahy pfiesvûdãení, Ïe v rámci úsilí o zv˘-
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Závûreãnou
konferenci ProAct
zahájil Adolf Filáãek,
vedoucí Kabinetu 
pro studium vûdy,
techniky 
a spoleãnosti 
pfii FLÚ (vpravo).
Poté s pfiíspûvkem
vystoupil odborn˘
konzultant 
pro inovaãní politiku
Pavel Komárek.

‰ení konkurenceschopnosti je nutno vsadit na dlou-
hodobûji udrÏitelnou strategii podpory znalostnû in-
tenzivní ekonomiky. Dnes VídeÀ uplatÀuje nejrÛz-
nûj‰í programy a nástroje regionální inovaãní
politiky a patfií v inovaãních a znalostních aktivitách
v Evropû ke ‰piãce.

To je jeden z hlavních cílÛ ProActu: umoÏnit rÛz-
n˘m aktérÛm regionální inovaãní politiky z nov˘ch
ãlensk˘ch zemí EU hloubûji se seznámit s inovaãní
politikou regionÛ tradiãních ãlensk˘ch zemí. Pfiitom
v ProActu jsou tradiãní ãlenské zemû zastoupeny
tûmi nejvyspûlej‰ími regiony. Jde o velkou pfiíleÏi-
tost i v˘zvu: umoÏÀuje poznat tu nejvyspûlej‰í pra-
xi, na druhé stranû ale klade velké nároky na tvofii-
vost pfii pokusu implantovat zralé postupy do ne
zcela zralého prostfiedí.

Na praÏské konferenci se diskutovaly hlavní po-
znatky i zam˘‰lené hlavní produkty (publikace)
projektu. Podpora uãení z „nejlep‰ích postupÛ“
vyspûl˘ch regionÛ má mít podobu jak teoretické
anal˘zy dané problematiky, tak sady pfiípadov˘ch
studií o jednotliv˘ch regionech. Vytváfií se rovnûÏ
soustava benchmarkÛ/indikátorÛ, pomocí nichÏ
by bylo moÏno specifikovat stav regionální ino-
vaãní politiky v jejích klíãov˘ch dimenzích (formo-
vání strategie, realizace strategie a projektové ak-
tivity). ProAct vychází z teoretického modelu
regionální inovaãní politiky jako stálého cyklické-
ho procesu uãení; tento princip mÛÏe b˘t uplatnûn
i na samotn˘ ProAct: pro jeho úãastníky je to pfie-
dev‰ím podnût k dal‰ím vzdûlávacím, v˘zkumn˘m
i realizaãním aktivitám. �

JI¤Í LOUDÍN,
Kabinet pro studium vûdy, techniky a spoleãnosti

pfii Filosofickém ústavu AV âR, v. v. i.
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Ve své úvaze o promûnách husitského m˘tu, pfied-
nesené na nedávném setkání historikÛ zaujat˘ch

19. stoletím, jste naznaãil, Ïe pochopit a vyloÏit minu-
lost se stalet˘m odstupem není témûfi moÏné. Nicménû
se toho historikové dopou‰tûjí s nadûjí, Ïe v onom tak
vzru‰ujícím dobrodruÏství, jímÏ je objevování a stavba
obrazu té ãi oné doby, pfiece jen najdou stfiípek „pravé“
minulosti a snad i záblesk poznání jejího ducha.

Jak se v tomto smyslu li‰í práce dne‰ního dûjepis-
ce od úsilí stejnû zamûfien˘ch badatelÛ doby star‰í
a proã s pfiíchodem osvícenství „utichl ‰um andûl-
sk˘ch kfiídel“, jak jste se o tom zmínil ve své pfied-
ná‰ce Zrození husitského m˘tu: problém optiky?

Nejprve se vyslovím k rozdílu mezi prací souãas-
n˘ch historikÛ a jejich pfiedchÛdcÛ. Z ãistû „fiemeslné-
ho“ hlediska bychom v˘raznûj‰í odli‰nosti mezi bada-
teli sklonku 19. století a poãínajícího 21. století asi
nenalezli. Zato se zásadnû zmûnil a roz‰ífiil okruh otá-
zek, které historik pramenÛm klade, i optika, s níÏ pra-
meny interpretuje. Pro souãasné badatele je pfiíznaãná
snaha o mezioborov˘ pfiístup, jenÏ umoÏÀuje zasadit
dílãí zji‰tûní do ‰ir‰ího kontextu, vyjevujícího leckdy
pfiekvapivé a netu‰ené souvislosti. Pro historika-medie-
vistu se jako plodná ukazuje napfiíklad souãinnost s dû-
jinami umûní, filologick˘mi disciplínami, archeologií,
etnologií i dal‰ími vûdami. K nejnároãnûj‰ím úkolÛm
náleÏí poznávání mentality stfiedovûk˘ch lidí, zpÛsobu
jejich uvaÏování i Ïivotního stylu.Do urãité míry je to ná-
vrat k v˘zvû, s níÏ vyrukovala, ale na jejíÏ naplnûní ne-
staãila kulturní historie pfielomu 19.–20. století. Spolu
s tímto trendem se opûtovnû uznává nezbytnost po-
chopit a docenit stfiedovûkou religiozitu jako urãující
faktor dobového my‰lení a cítûní.

Tím se dostávám k druhé ãásti otázky. Právû nábo-
Ïenskému rozmûru Ïivota stfiedovûkého ãlovûka nevû-
novala aÏ donedávna moderní nekonfesijní historiogra-
fie patfiiãnou pozornost. Kofieny tohoto jevu jsou ov‰em
star‰í a sahají aÏ do závûru 18. století, kdy se v rámci
pfievratn˘ch civilizaãních zmûn zrodila moderní evrop-
ská vûda budovaná na pfiísnû racionalistick˘ch zákla-
dech.Ta „‰um andûlsk˘ch kfiídel“ sly‰et nechtûla, neboÈ
Boha fakticky odvrhla a na jeho místo postavila lidsk˘
rozum. Od ãasu osvícenství se tak zvolna prosazovala
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Husitství je období na‰ich národních dûjin vyzdvihované i zatracované více neÏ kterékoli
období jiné. Jeho chápání historiky a jeho spoleãenské oceÀování pro‰lo promûnami,

které jsou dnes znovu pfiedmûtem zkoumání ve snaze dobrat se hlub‰í skuteãnosti.
O nûkter˘ch otázkách tûchto promûn hovofií prof. Petr âornej (Literární akademie, Praha).

PROMùNY M¯TU
ANEB NEJEN O HUSITSTVÍ 1

v û d a  a  v ˘ z k u m

pfiedstava, Ïe lidsk˘ rozum je nejdokonalej‰í realitou,
schopnou pochopit i vyloÏit svût v celé jeho sloÏitosti,
urãit budoucí smûfiování lidské spoleãnosti i vysvûtlit
dûjiny.Sv˘m zpÛsobem to byla a je p˘cha, s jejímiÏ pro-
jevy se setkáváme stále, a to nejen v historiografii.

Nov˘ pohled na husitství, kter˘ pfiineslo 19. století,
v˘raznû ovlivnil, ne-li vytvofiil Franti‰ek Palack˘ ve
sv˘ch Dûjinách národu ãeského. Do jaké míry vychá-
zel ze star˘ch textÛ a jak se v jeho postoji projevila
jeho „zmûna optiky“? 

Palack˘ byl komplikovanou osobností, podle mého
mínûní nejvût‰í âech 19. století, génius, jehoÏ my‰lení
ãerpalo z mnoha zdrojÛ. Osvícensk˘ racionalismus,
kter˘ jsem charakterizoval v odpovûdi na pfiedchozí
otázku, byl pouze jedním z tûchto pramenÛ. Palackého
v‰ak silnû formovala i rodinná náboÏenská tradice, pfií-
slu‰nost jeho pfiedkÛ k Jednotû bratrské. KdyÏ se
Franti‰kovi rodiãe nemohli po vydání toleranãního pa-
tentu pfiihlásit k bratrství, pfiijali aug‰purskou konfesi,
tedy fakticky luteránství. Pro Palackého tak bylo husit-
ství, které vnímal jako souãást reformace, jiÏ od mládí
hodnotou, dá se fiíci, témûfi posvátnou. Podíváme-li se
do jeho KaÏdodeníãku, do dal‰ích záznamÛ, které si
vedl, i do prvních historick˘ch prací, které publikoval,
zjistíme, Ïe pozitivní obraz mistra Jana Husa a husitÛ
mûl hotov˘ uÏ jako dospívající mladík. Následn˘m
dlouhodob˘m, desítky let trvajícím studiem pramenÛ
korigoval své názory uÏ jen ãásteãnû, pfiesnûji fieãeno
ve zpfiesÀující faktografické rovinû, nikoliv v rovinû kon-
cepce ãi hodnocení. Pfiitom Palack˘ prozkoumal pra-
meny k dûjinám husitství v takovém mnoÏství jako ni-
kdo pfied ním, i kdyÏ úplnû v‰echny zvládnout nemohl.
Nûkteré nebyly je‰tû známé, av‰ak pfiedev‰ím jejich
rozsah pfiesahuje i pracovní kapacitu génia.

Z toho, co jsem uvedl, plyne, Ïe Palack˘ byl názo-
rovû mimofiádnû pevnou osobností, mûl svÛj struktu-
rovan˘ a hierarchizovan˘ hodnotov˘ systém, kter˘
v podstatû po cel˘ Ïivot nezmûnil. Své hodnoty ne-
opou‰tûl, neustupoval od nich, coÏ je z hlediska lid-
ského, obãanského i politického obdivuhodné, ba ne-
váhám fiíci imponující. Právû proto mu dûlalo potíÏe
pÛsobit v praktické politice, napfi. na pÛdû fií‰ské rady.
Nebyl totiÏ schopen politikafiení a politick˘ch handlÛ.



Jak se stalo, Ïe spoleãnost 19. století, které bylo
pfiisouzeno Ïít v dobû vítûzství rozumu, rozvoje prÛ-
myslu, objevÛ vûdy, odmítnutí Boha, ale také v ãase
romantického putování neskuteãn˘mi krajinami du‰í
citliv˘ch a jemn˘ch, jako byla du‰e Máchova – jak se
stalo, Ïe lidé této doby na‰li v obyvatelích stfiedo-
vûku, v husitech, své pfiímé pfiedky, vzory, nositele
mravnosti a národního cítûní? 

Tady je tfieba uvést, Ïe Franti‰ek Palack˘ provedl zá-
sadní obrat v pohledu na národní minulost tím, Ïe na-
psal Dûjiny národu ãeského v âechách a v Moravû
tak, jak je napsal: uãinil husitství nejvût‰í dobou na‰ich
dûjin. Osvícenci, josefinisté, katoliãtí knûÏí i ‰lechtici,
tedy spoleãenská elita, mezi níÏ se Palack˘ od stu-
dentsk˘ch let pohyboval, hodnotili husitskou epochu
veskrze negativnû. Husitství povaÏovali za projev stfie-
dovûkého náboÏenského fanatismu, nedÛstojného
moderního ãlovûka. Ten byl vyznavaãem náboÏenské
tolerance a husité i jejich protivníci byli pro nûho nepfii-
jatelní svou netolerancí. Musím ov‰em jedním dechem
dodat, Ïe toleranci jako hodnotu programovû vyzdvih-
lo teprve osvícenství…

Katoliãtí vlastenci pak husitÛm neodpou‰tûli, Ïe
náboÏensky roz‰tûpili ãesk˘ národ, ostatní katolíci
zase hledûli na husitství prismatem protireformaãní
tradice. Palack˘ ale do âech pfii‰el z jiného prostfiedí,
pfiedurãen rodinnou tradicí a vzdûlán na evangelic-
kém lyceu v Pre‰purku. Proto byl jeho pohled jin˘ neÏ
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Iniciála zachycující
kostnickou hranici
je nejstar‰ím
vyobrazením
upálení 
Mistra Jana Husa.
Martinická bible,
30. léta 15. stol.

mínûní vût‰iny vzdûlancÛ v pozdnû
osvícenské, ranû romantické ãi bie-
dermeierovské Praze, která si na
jeho velk˘ romantick˘ obraz husit-
ství jako heroické dûjinné epochy
zvykala jen pomalu.

Palackého pojetí husitství se
prosazovalo postupnû, naplno aÏ
v 60. letech 19. století, a to nikoli
pouze jeho zásluhou. Bylo by naiv-
ní oãekávat, Ïe v âechách tenkrát
Ïilo mnoÏství lidí, ktefií pfieãetli
v‰echny svazky Palackého Dûjin.
Historikovy poznatky, my‰lenky
a koncepci popularizovali, jak jiÏ to
b˘vá, hlavnû politikové, novináfii
a umûlci, ktefií je pochopitelnû zjed-
nodu‰ovali, popularizovali, a tím
nutnû zkreslovali. Husitské díly Pa-
lackého Dûjin vy‰ly na pfielomu 
40. a 50. let 19. století, v atmosféfie
doznívající revoluce a v následném
období zmaru velk˘ch nadûjí na-
dlouho pohfiben˘ch Bachov˘m neo-
absolutismem. Etnicky ãeská spo-
leãnost se jich v‰ak chopila aÏ po
politickém uvolnûní na poãátku
60. let, kdy v Palackého Dûjinách ob-
jevila svou velkou minulost, kterou do

té chvíle postrádala. Náhle mohla obdivovat své pfied-
ky, hrdinné a pokrokové husity, s nimiÏ se ráda ztotoÏ-
nila a za jejichÏ následovníky se neváhala prohlásit.
Nastal tak dvojí pronikav˘ posun. Na jedné stranû tu byl
evangelík Palack ,̆ kter˘ vytvofiil vûdecky zdÛvodnûn˘
pozitivní obraz Husa a husitství, na druhé stranû jazy-
kovû ãeská pospolitost, z více neÏ devadesáti procent
matrikovû katolická, jeÏ Palackého pojetí husitského
demokratismu vztáhla v dobû formování obãanské
spoleãnosti k sobû samé. Ponûkud zkratkovitû tak
promítala vlastní ideály do vzdáleného 15. století. Tyto
posuny si tehdy málokdo uvûdomoval.

Míra identifikace s husity byla aÏ pfiekvapivá.
V ãasech masového táborového hnutí, zahájeného
v letech 1867–1868, se hojnû nav‰tûvovaná shro-
máÏdûní ãasto konala na místech spjat˘ch s udá-
lostmi husitské historie, nad hlavami úãastníkÛ vlály
prapory s husitsk˘m kalichem a chorál KtoÏ jsú boÏí
bojovníci, v tehdej‰í variantû KdoÏ jste boÏí bojovní-
ci, se stal doslova hitem, kter˘ s písní Kde domov
mÛj zahajoval nebo zakonãoval tyto vyhranûnû poli-
tické akce, prosazující pfiedev‰ím státoprávní poÏa-
davky. I oznaãení táborové hnutí, pfiípadnû tábory
lidu, je odvozeno od husitského Tábora. Navrhl jej
mladiãk˘ historik Jaroslav Goll a zpopularizoval
novináfi Karel Sabina. Nahradili tak anglické slovo
meeting, pokládané za neãeské, zatímco slovo tábor
prozrazovalo vazbu na bojovou a vítûznou husitskou
minulost.
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AlespoÀ jedné závaÏné stránky husitství bych se
ráda dotkla. Jak˘ je názor dne‰ního historika na onen
spor, kter˘ vzplanul mezi vûfiícími „pod jednou“ a „pod
obojí“? Mohl prost˘ lid chápat, oã se tady jedná?

To je jeden z klíãov˘ch problémÛ studia husitské
epochy. Samozfiejmû existovaly propastné rozdíly
mezi uãen˘m knûzem a prost˘m venkovsk˘m vûfiícím,
kter˘ byl negramotn˘ a ani do kostela nechodil pravi-
delnû. Husit‰tí knûÏí a kazatelé mûli proto velmi obtíÏ-
n˘ úkol, kdyÏ hodlali své reformní snahy uvést ve zná-
most a získat pro nû podporu nej‰ir‰ích vrstev.
Samotn˘ fakt, Ïe to dokázali, ov‰em naznaãuje, Ïe do-
vedli lidi oslovit a strhnout. Míra porozumûní husitské-
mu programu v ‰irok˘ch vrstvách obyvatelstva v‰ak
byla nepochybnû rozdílná. Mistr Vavfiinec z Bfiezové,
slavn˘ husitsk˘ kronikáfi, vyãítal táborsk˘m knûÏím, Ïe
pfiedkládali prost˘m venkovanÛm teologické subtilnos-
ti, které venkované nemohli pochopit. Obdobnû se na
tuto otázku díval Petr Chelãick ,̆ dobfie znal˘ pomûrÛ
na jihoãeské vesnici. V revoluãních letech nepotkal je-
diného prostého ãlovûka, jenÏ by rozumûl sporÛm
o svátost oltáfiní, tedy problematice transsubstanciace
a remanence, o niÏ vedli katoliãtí i husit‰tí teologové
vá‰nivé spory. Obecnû vzato v‰ak byla religiozita v hu-
sitsk˘ch âechách zjevnû hlub‰í neÏ v okolní Evropû.
Jinak bychom husitství obtíÏnû vysvûtlili.

Tak zvan˘ lid je v˘znamn˘m ãinitelem nejen na‰ich
dûjin. Jak vnímalo tuto spoleãenskou vrstvu doby
husitství star‰í dûjepisectví a jak ji vidûlo 19. století?

To není otázka pro jeden rozhovor, ale na knihu. Po-
jem lid v souvislosti s husitstvím se objevuje v textech
historiografické povahy uÏ od 15. století. Tehdej‰í rene-
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Husité bojují 
s nepfiátelsk˘m

vojskem, rukopis
Starého zákona

kolem roku 1440.

sanãní humanisté, ale i pfiíslu‰níci tradiãnû orientované
inteligence a ‰lechtici vnímali pojmy populus nebo vul-
gus s urãit˘m despektem, nûkdy pfiímo jako „ulici“, kte-
rou lze ovládat hesly a která se dá pomûrnû snadno
strhnout k akci. S podobnou pfiezíravostí se setkáváme
i dnes u fiady konzervativních politikÛ a novináfiÛ.

V 19. století pfievaÏoval jin˘ pohled. Tehdy byl lid
naopak takfika zboÏnûn. Vypl˘valo to z romantického
chápání vesnického lidu jako nositele mravnû ãistého
Ïivota, zatímco moderní prÛmyslová civilizace, repre-
zentovaná mûstem, byla ãasto nahlíÏena jako proble-
matická, ne-li mravnû rozvrácená. Ve skuteãnosti ‰lo
o aktualizaci dávného stereotypu, obsaÏeného uÏ
v Bibli, kde je zaloÏení prvního mûsta dílem bratro-
vraha Kaina. Antika, stfiedovûk i ran˘ novovûk toto
schéma pfievzaly. Mûsto je prostorem hfiíchu, ne-
mravnosti a zloãinu, zatímco prost˘ Ïivot, rytmizova-
n˘ zemûdûlskou prací od slunka do slunka, je v sou-
ladu s pfiírodou, respektive s Bohem.

Prudké zmûny, které pfiineslo 19. století, tuto pfied-
stavu aktualizovaly i absolutizovaly. Venkovsk˘ lid byl
pro romantiky i realisty nejen nositelem mravních, ale
i národních hodnot. To on je solí i du‰í národa, proto-
Ïe takzvané vy‰‰í spoleãenské vrstvy se uÏ rodné
hroudû vzdálily. Ve druhé polovinû 19. století se v re-
akci na nástup individualistick˘ch smûrÛ ve filozofii
a umûní i na pfiekotn˘ rozvoj prÛmyslové civilizace
setkáváme v ãeském a moravském prostfiedí s celou
fiadou v˘znamn˘ch poãinÛ, jejichÏ smyslem bylo vy-
zvednout venkov jako stráÏce a uchovatele tradiãních
hodnot. Staãí pfiipomenout praÏskou Národopisnou
v˘stavu roku 1895 a zdÛrazÀování regionálního své-
rázu Chodska, âeskomoravské vysoãiny, Podje‰tûdí,
západního Podkrkono‰í, Slovácka i jin˘ch oblastí, jak
je známe z knih Terézy Novákové, Karoliny Svûtlé,
Karla Václava Raise, Aloise Jiráska, Jindfiicha ·imo-
na Baara i dal‰ích autorÛ. Tato tendence ov‰em sou-
visela i s pocitem oslabení národní jednoty, ohroÏené
nejen moderním individualismem, ale také sociálním
a následnû téÏ politick˘m ‰tûpením. Národní kolektiv,
jehoÏ jádrem je prost˘ lid, stojí v tomto pojetí proti
jednotlivcÛm, ktefií dávají pfiednost sv˘m omezen˘m
zájmÛm a svému individuálnímu prospûchu i ‰tûstí.
(Pokraãování) �

SYLVA DANÍâKOVÁ
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Klá‰ter v Hejnicích,
kde se mezinárodní
workshop 
o matematické
statistice
uskuteãnil.

Centrum Jaroslava Hájka pro teoretickou a aplikovanou statistiku na Technické univerzitû
v Liberci a na MFF UK v Praze pofiádalo první záfiijov˘ t˘den t. r. workshop 
Robust and Nonparametric Statistical Inference. V pfiíjemném prostfiedí Mezinárodního
centra pro duchovní obnovu v Hejnicích se se‰lo 63 vûdcÛ, aby se podûlili o poznatky
v oblasti statistické inference zejména v oblasti robustních a neparametrick˘ch
statistick˘ch metod. Mnozí z tûchto úãastníkÛ z celé Evropy i USA patfií mezi ‰piãkové
odborníky v oblasti metod matematické statistiky.
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Akce navázala na tradici pfiedchozích workshopÛ
Perspectives in Modern Statistical Inference I–III,

které se konaly v letech 1998, 2002, 2005 ve spoluprá-
ci s dal‰ím partnersk˘m pracovi‰tûm Centra J. Hájka,
Institutem matematiky a statistiky Masarykovy univerzi-
ty v Brnû. Ze skuteãnû inspirativních pfiedná‰ek bylo
patrno, Ïe matematická statistika je vskutku Ïiv˘ obor,
kter˘ reaguje na stále Ïivûj‰í poptávku po kvalitním
a zároveÀ rychlém zpracování dat. Více neÏ kdykoli
v minulosti se dnes pracuje s velk˘mi datov˘mi soubo-
ry s komplikovanou strukturou, coÏ pfiiná‰í stále nové
v˘zvy pro metodologickou i v˘poãetní oblast statistiky.

Mezi mnoha jin˘mi zmiÀme napfi. pfiíspûvek 
prof. Sena (USA) s aplikacemi v genetické oblasti, dále
sugestivní pfiípûvek prof. Stuteho (SRN) inspirovaného
zpracováním dat z komplexních marketingov˘ch prÛ-
zkumÛ ãi pfiíspûvek prof.Pavlopoulose (¤ecko) zab˘va-
jící se statistick˘m modelováním de‰Èov˘ch sráÏek.
Z ãistû metodologick˘ch pfiíspûvkÛ jistû zaujala pfied-
ná‰ka prof. Kagana (USA), která se dot˘kala nûkter˘ch
fundamentálních v˘sledkÛ statistické teorie, dále ne-
otfiel˘ pfiístup prof. Daviese (SRN) k neparametrické
regresi ãi nov˘ pfiístup k odhadÛm zaloÏen˘m na po-

fiadích prezentovan˘ prof. Pandaveinem (Belgie). Do-
polední pfiedná‰ky zvan˘ch fieãníkÛ pak odpoledne do-
plnily krat‰í pfiíspûvky a nedûlní veãer byl vûnován také
posterÛm, u kter˘ch se nezvykle Ïivû diskutovalo.Pfied-
ná‰ky zvan˘ch fieãníkÛ budou publikovány ve zvlá‰tním
ãísle ãasopisu Applications of Mathematics po pfiipra-
vovaném recenzním fiízení.

PofiadatelÛm (a zde patfií dík zejména liberecké ãás-
ti Centra Jaroslava Hájka) se podafiilo vytvofiit velmi
pfiátelskou a neformální atmosféru, která podnítila fiadu
zajímav˘ch diskusí. K upevnûní a rozvinutí spolupráce
zejména mezi Belgií a âR pfiispûl také jiÏ tradiãní ãtvrt˘
roãník praÏsko-bruselského semináfie, kterému byl vû-
nován první den workshopu. Velk˘m pfiíslibem do bu-
doucna se také stala úãast více neÏ 20 mlad˘ch vûdcÛ
(do 30 let) z Belgie, âR, Nûmecka, Malty, Polska,
·védska a Turecka, které povzbudilo setkání s au-
tory vûhlasn˘ch monografií a ãlánkÛ a inspirovalo
v dal‰í práci. �

MAREK OMELKA, JAN KALINA,
Centrum Jaroslava Hájka 

pro teoretickou a aplikovanou statistiku

NOVÉ PROBLÉMY A PERSPEKTIVY
STATISTICKÉ INFERENCE
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Rekonstrukce zámku, kter˘ se pomalu mûnil
v ruinu, rozhodnû nebyla snadnou ani levnou zále-

Ïitostí. Jak se Alliprandiho „perla“ vyloupávala z o‰klivé
om‰elé skofiápky, nám pfiiblíÏil Ing. Lubomír Dudek,
kter˘ mûl zafiízení AV âR, tedy i zámky na starosti.

Slavnostním otevfiením Konferenãního centra AV âR
v Liblicích 6. záfií t. r. se nesla i rovina nostalgick˘ch
vzpomínek na za‰lé ãasy, kdy hosty spojovaly mj.
„pyÏamové“ fronty na spoleãné sociální zafiízení, na
bujaré koupání v jezírku ãi na mouchy a odér od blíz-
kého vepfiína, kter˘ podtrhoval provinãní ráz místa.

Nyní má zámek vedle krásné tváfie i moderní du‰i
a je vybaven podle souãasn˘ch nárokÛ ‰piãkovou
konferenãní technikou. Oprava liblického sídla zaãala
v roce 2000 a jako ve správné pohádce trvala sedm
let…

Zámek ve znaãnû zchátralém stavu jsem pfievzal
v roce 1999. Nic v nûm nebylo v pofiádku, nic nefun-
govalo, úrovní odpovídal tak dvacát˘m letÛm minulé-
ho století. Nastala otázka, co dál. Pokou‰eli jsme se
najít nûjakého partnera ke spolupráci, intenzivnû se
jednalo s âeskou centrálou cestovního ruchu, která
mûla velkolep˘ plán pod zá‰titou UNESCO na zfiíze-
ní okruhu po stfiedoevropsk˘ch zámcích. Zámûr
ztroskotal na zajímavém problému – zámek se neje-
nom nedal zcizit, ale ani jeho ãást se nedala prodat.
Musel by b˘t upraven majetkov˘ vztah, a to ne‰lo.
Nakonec jsme se tedy rozhodli, Ïe budeme chátrající
objekt postupnû rekonstruovat podle finanãních moÏ-
ností. Stavba mûla trvat dva roky, ale nebyly peníze,
tak se protáhla na let sedm.

V první fázi se opravovala stfiecha.Barokní krov zám-
ku je nesmírnû sloÏit ,̆ neuvûfiitelná kruhová konstrukce
– stfiedovûk˘ tesafi byl génius. JenomÏe krov byl cel˘
seÏran˘ ãervotoãem. Jakmile jsme zahájili opravy, bylo
nutno spolupracovat s pfiíslu‰n˘mi kompetentními orgá-
ny, pfiedev‰ím s památkáfii.Vzpomínám na krásnou pfií-
hodu, kdy jsme s památkáfii fie‰ili hlavnû vzhled stfiechy,
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AkademikÛm patfií tfii zámky, dva v âechách,
jeden na Moravû. Mají odli‰né moÏnosti,

obsah, vlastnosti. Zámek v Nov˘ch Hradech 
na ãesko-rakouském pomezí se stal domovem
Biologického centra a slouÏí vûdû po cel˘ rok.

Tfie‰È leÏí v krásné krajinû, ale je daleko od Prahy
a objekt není tak pÛvabn ,̆ zatímco nedaleké Liblice

obklopuje pomûrnû fádní krajina,
ov‰em zámek je skvostn .̆Tedy, kdysi byl a nyní,

po dlouhé a nároãné rekonstrukci, opût je.

r o z h o v o r

V pohádkách 
to mají stavitelé

snaz‰í – nepotfiebují
nejrÛznûj‰í povolení
ani tûÏkou techniku.

Moderní prvek 
skloocelového

schodi‰tû 
v barokním objektu
plní ryze praktick˘

úãel, av‰ak budí 
i neobvykl˘ 

estetick˘ dojem.

která byla pÛvodnû kryta prejzy, coÏ jsou háky nahofie
a dole kor˘tka. Prejzy se lepí na maltu, která ale ve zne-
ãi‰tûném prostfiedí zkarbonizuje, ztvrdne, zestárne –
a rozpadne se. Nena‰lo se v‰ak jiné fie‰ení neÏ prejzy
na stfiechu vrátit. Jednání se táhlo dva mûsíce, památ-
káfii stále pfiicházeli s nûjak˘mi poÏadavky. Závûreãné-
ho jednání se uÏ úãastnila i stavební firma, mûlo se za-
ãít bourat, v‰e bylo nachystané, vymy‰lené, fie‰ily se uÏ
jen detaily projektu, podle nûhoÏ se mûly prejzy vracet.
Aãkoli Liblice patfií pod stfiední âechy, pfiítomen byl i Ing.
ÎiÏka z praÏského stfiediska památkové péãe, kter˘ li-
stoval v bichliãce, debaty se neúãastnil, najednou vytá-
hl z kapsy zvût‰ovací sklo a zaãal studovat malinkou ry-
tinku. A na ní stfiecha zámku prejzy nemûla. PfiestoÏe
jsem oponoval, Ïe prejzy jsou tu nejménû z 19. stole-
tí, on trval na svém, Ïe pÛvodnû byly bobrovky, a my je
musíme pouÏít také. Nechtûli jsme se s památkáfii pfiít,
takÏe jsme museli v‰echno pfieorganizovat, odfiíci cihel-
nû objednané prejzy a domluvit dodávku bobrovek. Do-
konãené dílo nám v‰ak potvrdilo, Ïe nebude dokonale
fungovat. Stalo se pfiesnû to, co Alliprandi vûdûl: na nor-
málních budovách jsou obyãejné ta‰ky, ale lep‰í budo-
vy kryjí prejzy. Stfiedová veliká kupole má logicky krok-
ve, jeÏ se roz‰ifiují, aby vytvofiily kuÏel. KdyÏ pouÏijete
prejzu, která je plastická, hrany, jeÏ tvofií krokve, se
skryjí. Ale my jsme poloÏili ploché ta‰ky, pod nimiÏ se
pochopitelnû hrany vykreslily…

Velkou investicí byla i pfiestavba staré ãmoudící
a smrdící kotelny na uhlí na moderní plynové zafiíze-
ní, které nezneãi‰Èuje okolní prostfiedí.

Pfiedstavy a poÏadavky na stavbu se mûnily a po-
stupnû vyvíjely, nicménû zásada, Ïe se zfiídí hotel
a ‰kolicí stfiedisko na vysoké úrovni, se dodrÏela.

Ocitli jsme se tedy jiÏ pod novou stfiechou. Dalo by
se fiíci, Ïe stfiední „tubus“ zámeckého objektu vlastnû
skr˘vá nejdÛleÏitûj‰í „orgány“ konferenãního centra.
Za „mozek“ mÛÏeme smûle oznaãit moderní konfe-
renãní sál ve vrchním patfie stfiedového segmentu.

JAK VYLOUPNOUT 
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PÛvodnû ‰est jeho velk˘ch oken prosvûtlovalo pouze
prázdnou pÛdu – bylo nároãné sem vestavût sál pro
stovku lidí? 

Ale vÛbec ne. Okna logicky vedou k domnûnce, Ïe
tam mûlo nûco b˘t. PÛvodní majitelé se asi nikdy ne-
dostali k tomu, aby tam nûco postavili. Pátrali jsme ve
star˘ch dokladech i u místních lidí, ale marnû. Proto-
Ïe jsme poãítali se sálem pro sto lidí, museli jsme ze-
silovat strop. Opatrnû jsme okny stûhovali dovnitfi
12metrové ocelové traverzy na nov˘ strop, na nûmÏ
sál stojí. Nejvût‰í problém bylo vybudovat novou pod-
lahu, jinak ‰lo o bûÏnou stavafiinu.

Dostáváme se o patro níÏ, do „srdce“ zámku, do
Mramorového sálu. Na rozdíl od pfiedchozí jednoúãe-
lové místnosti je moÏné prostor vyuÏít variabilnû.
Jaké vyhlídky tedy mají vald‰tejnská vojska na fres-
kách v horní ãásti Mramorového sálu?

Do sálu se mÛÏe umístit buì stfiedov˘ stÛl, kde by
mohli sedût napfi. generálové NATO nebo ministfii EU,
aÏ takov˘m nárokÛm by úroveÀ vyhovûla. Anebo se
mÛÏe vyplnit fiadami sedadel pro necelou stovku lidí,
ktefií mohou sledovat plátno. Jídelnu lze na pfiedná‰-
kov˘ sál pfiemûnit bûhem pÛl hodiny. A podle poãtu
Ïidlí se pfii propojení obou sálÛ, pfiípadnû i dal‰ích
prostor, zv˘‰í kapacita konferenãního centra aÏ na
250 lidí.

Podstatnou funkci v organizmu zastává Ïaludek.
Jídlo se podává v pfiízemí, v b˘valé Salle terrenû.
Právû v tomto prostoru se dfiíve konaly konference,
na nûÏ  fiada pamûtníkÛ s nostalgií vzpomíná.

Souãasná jídelna slouÏila v minulosti jako pfied-
ná‰kov˘ sál, ale nemûla pfiíli‰ dobrou akustiku. Od
pÛvodního zadání se stále zvy‰ovala kapacita zámku
– stravování lze poskytnout 300 lidem, konference
mÛÏe pojmout aÏ 250 úãastníkÛ a takov˘ by mûl b˘t
v˘hledovû i poãet lÛÏek. V‰echny tfii sály jsou dnes
komunikaãnû propojeny tak, Ïe se z jídelny mÛÏete
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Kamenné schodi‰tû
do pÛvodního
zámku nepatfií,
to originální,
zfiejmû dfievûné,
se nazachovalo.
Po rekonstrukci
i nadále stoupají
schody 
nad vchodovou
halu, kde vpravo
byla novû
vybudována
recepce,
za schodi‰tûm
vlevo se hosté
dostanou do jídelny.

bavit s ãlovûkem, kter˘ bude v konferenãním sále.
Usly‰í nejen hlas, ale uvidí i obliãej.

Tento sál je bohatû dekorován nástûnn˘mi malbami.
Jak nároãné byly restaurátorské práce?

V‰e bylo velmi za‰lé, zub ãasu se projevil. Není
divu, vÏdyÈ byl zámek ve ‰patném stavu. Na‰tûstí zÛ-
staly malby zachovalé, neopr˘skaly, pfiesto v‰ak byla
klasická restaurátorská práce nezbytná. Jak dlouho
trvala, nelze pfiesnû fiíci, práce probíhaly podle fi-
nanãních moÏností asi tfii roky.

Nyní odboãme od historického k hypermodernímu.
Asi nejpatrnûj‰í je zajímav˘ prvek ocelového a skle-
nûného schodi‰tû, které také má svou historii. Mo-
derním konferenãním prostorám nesmí podle sou-
ãasn˘ch poÏadavkÛ chybût napfi. únikové cesty.

Zámek byl navrÏen podle pravidel vycházejících
z tehdej‰ích poÏadavkÛ. KdyÏ rekonstruujete objekt na
nûco jiného, jste povinna dodrÏovat pravidla platná v té
dobû. A pfied sedmi lety, kdy jsme s rekonstrukcí zaãa-
li, platila jiná pravidla o poÏární bezpeãnosti, která jsme
museli dodrÏet. JestliÏe jsme nahofie chtûli postavit sál,
musely b˘t zabezpeãeny dvû únikové cesty pro pfiípad
poÏáru, jedna vpravo, druhá vlevo.

Schodi‰tû vlevo, které konãilo o patro níÏ, jsme mu-
seli prodlouÏit. Ov‰em kamenné schodi‰tû má taky
svou historii, pÛvodnû tam urãitû bylo dfievûné, z nû-
hoÏ se nic nezachovalo. Kamenné schodi‰tû tam
tedy nepatfií, ale na jeho pfiestavbu nebyly peníze.
Navíc jsme jej potfiebovali propojit s dal‰ím patrem,
tedy pokraãovat z kamenn˘ch schodÛ nahoru. Logic-
ky toãit˘m schodi‰tûm, tûÏko by se uplatnilo cokoli
jiného. Mûli jsme spoustu návrhÛ, památkáfii chtûli
historizující detail, historizující schodi‰tû, dfievo
s ozdÛbkami, kompletnû dfievûné, nikoli kopii, ale
nûco co by patfiilo do barokního objektu. Byl to velk˘
spor, hledali jsme fie‰ení s poÏadavkem, aby schody
nevrzaly. Jednoho dne mû pfii jednání s architektkou
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˘ Kletenskou napadlo, co kdybychom v‰echny ‰oko-

vali? KdyÏ mÛÏe stát v Louvru jehlan, proã bychom
nemohli vybudovat supermoderní schodi‰tû. Nastaly
tisíce starostí, kaÏd˘ ná‰ krok památkáfii blokovali,
protoÏe s tím nesouhlasili. Ov‰em teì se vût‰inou
v‰em pfiiznání moderního prvku – skloocelového scho-
di‰tû – v historick˘ch prostorách barokního zámku líbí.

Ano, elegantní kroucená ocel a sklo totiÏ cel˘ pro-
stor odlehãuje a ozvlá‰tÀuje. Jako by tûm usedl˘m ‰i-
rok˘m barokním „bokÛm“ dodalo taneãní pohyb a ro-
taci, budí nev‰ední, zajímav˘ dojem a rovnou hlásí:
Tady se nûco dûje, tady se Ïije v 21. století...

Sklo musí splÀovat pfiísné bezpeãnostní podmínky,
vyhovovat poÏární odolnosti. Dbali jsme na to, aby
byly vyfie‰eny jemné detaily, i ‰rouby jsou zapu‰tûné,
schované. Ani vyrobit ocelovou spirálu nebyla Ïádná
legrace, byl to zajímav˘ problém, prvky se vyfiezáva-
ly laserem. Îelezo se napfied zkroutilo a pak fiezalo
vodním paprskem.

Podotknu jen, Ïe v objektu nyní nechybí ani v˘tah.
Ze stfiedového válce uÏ se ale pfiesuÀme do zámec-
k˘ch kfiídel, jeÏ slouÏí k ubytování hostÛ. Pro vybave-
ní pokojÛ jste se snaÏili vyuÏít historick˘ch kusÛ mo-
biliáfie, jeÏ jste zdafiile kombinovali s moderními díly
podle souãasn˘ch poÏadavkÛ.

Nábytek, k nûmuÏ nebyl za dob komunismu Ïádn˘
vztah, byl poniãen .̆ Zámek se i uÏíváním Akademií
vûd stále tak trochu niãil. Stáli jsme pfied rozhodnu-
tím, zda nábytek odepsat, ãi ne. Jak posoudit histo-
rick˘ mobiliáfi, kdyÏ máte Ïidle spravované hfiebíky,
historickou komodu zezadu zatluãenou hfiebíky
a dfievotfiískou? S fieditelem Ing. Janem ·kodou jsme
se dohodli na restauraci, ãást nábytku se pouÏila na
opravu jin˘ch kusÛ… Navíc se zvût‰ila ubytovací ka-
pacita, takÏe nábytku stejnû nebylo dost.
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r o z h o v o r

„Srdce“ zámku,
Mramorov˘ sál,

uÏ zaãalo bít
pravideln˘m

rytmem
konferenãních
a vzdûlávacích
aktivit, jejichÏ

potfiebám se dá
snadno pfiizpÛsobit

uspofiádání
nábytku.

Zahradní domek 
se skleníkem 

je zatím zchátral ,̆
pfiesto baroknû

fotogenick .̆

DÛleÏit˘m pfiedpokladem moderního hotelu je so-
ciální zafiízení u kaÏdého pokoje. Dfiíve mûli hosté
k dispozici dvû toalety na patfie, a vzpomínky na ran-
ní fronty vyvolávají úsmûvy.

Základní princip, Ïe do kaÏdého pokoje nebo
apartmánu vloÏíme sociální zafiízení – v objektu, kte-
r˘ s niãím takov˘m nepoãítal –, byl obrovsk˘ zákrok.
Vysoké stropy byly nahofie profilované, musely se
zmen‰it, abychom získali místo na potfiebné pfiístav-
by, rozvody vody, odpady, kanalizaci. Ale v‰echno se
ve‰lo, jednoduché to v‰ak nebylo.

Ubytovací kapacita by nemohla b˘t dosaÏena, kdy-
by se nevyuÏil âestn˘ dvÛr pfied zámkem; ve zrekon-
struované ãásti uÏ se bydlí, naproti pokraãují staveb-
ní práce, uprostfied se zelená ãerstvá tráva. Jak je to
se zámeckou zelení?

Pfiíjezdní prostor, slavnostní dvÛr, pro‰el zásadní-
mi terénními úpravami, jejichÏ souãástí bylo vloÏení
spousty rozvodÛ, ty historické byly zniãené. Pod tráv-
níkem vede nová voda, elektfiina i kanalizace. Dend-
rologick˘ prÛzkum ukázal, Ïe buksusy podél stfiedové
cesty jsou u konce Ïivotnosti, a tak se musely vymû-
nit za nové. Navezli jsme novou ornici, máme auto-
matické zavlaÏování.

Na zahradu za zámkem se názory zatím rÛzní, asi
by mûla mít barokní úpravu. Akademie je omezena pe-
nûzi, a tak nemÛÏeme vyhovût maximalistick˘m pfied-
stavám. Zatím jsme v parku udûlali podstatné vûci,
zmladili a upravili stromy – jilmy – to je unikát, nasázeli
jsme dvû stromofiadí lip. Potfiebujeme 10–15 milionÛ
korun, aby se park dokonãil. Plány jsou zatím otevfiené.

Stejnû tak otevfien˘ je i prostor za jezírkem, kudy
se projde sluneãní bránou do obory.

Aby se mohl opraven˘ zámek uÏívat maximálnû a byl
atraktivní, musí kromû ubytování a jídla nabídnout i jiné
vûci. A obora nabízí spoustu moÏností. �

MARINA HUÎVÁROVÁFO
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Klade si za cíl seznamovat frekventanty s moÏnost-
mi, jeÏ jim sk˘tá inovaãní prostfiedí, nauãit je psát

projekty k ãerpání grantÛ, umoÏnit jim kontakty mezi se-
bou i se zahraniãními partnery.V‰ak také u zrodu CIVL,
kter˘ je realizován v rámci opatfiení 4.2 JPD 3 a finanã-
nû jej podpofiil ESF, stála mezinárodní aktivita. Na pro-
jektu se partnersky podílejí Asociace inovaãního podni-
kání âR, âeské inovace, s. r. o. (CI4GM) a ‰védská
firma VINNOVA. Vzdûlávání je zamûfieno pfiedev‰ím na
malé a stfiední podnikatele, na odborné pracovníky a za-
stupitele pÛsobící ve státní správû a samosprávû, ale
otevfieno je také novináfiÛm, manaÏerÛm v˘zkumn˘ch
t˘mÛ ãi institucí, doktorandÛm i vysoko‰kolákÛm. Pro-
gram Inovace ve vzdûlávání o inovacích, pfiipraven˘ spe-
ciálnû pro projekt CIVL, sestává ze spoleãného bloku
pro v‰echny cílové skupiny a z bloku speciálního s mo-
duly pro konkrétní cílové skupiny (viz www.civ-liblice.cz).

ProtoÏe se v‰ak jedná o projekt mezinárodní, hrají
dÛleÏitou úlohu ‰véd‰tí partnefii, ktefií pfiibliÏují sever-
skou cestu k inovacím, jejich zku‰enosti s financová-
ním inovaãního podnikání, se zakládáním spin off fi-
rem a podnikatelsk˘ch inkubátorÛ, s propojením
vysok˘ch ‰kol s prÛmyslem. A protoÏe je dávno zná-
mo, Ïe nejvíce se ãlovûk nauãí pfiímo „v terénu“, byli
úãastníci kurzu motivováni soutûÏí o studijní cestu do
jiÏního ·védska, aby se seznámili s inovaãními podni-
ky a trendy ve Stockholmu, Jönköpingu a Uppsale.

Tam se letos na pfielomu kvûtna a ãervna vydala
skupina nejúspû‰nûj‰ích úãastníkÛ kurzu, která se-
stávala ze smûsi lidí rÛzného vûku i postavení, od stu-
dentÛ pfies badatele, bûÏné zamûstnance aÏ po lidi
z podnikatelské sféry, mlad˘ch i zku‰enûj‰ích. PouÈ
zaãínala ve Stockholmu a nûktefií úãastníci se hned
první den nechali inovaãnû navnadit ãi inspirovat ná-
v‰tûvou Nobelova muzea s velkou expozicí pfiedsta-
vující Winstona Churchila nejen jako politika, ale také
jako malífie a spisovatele. Prvním spoleãn˘m cílem
byla náv‰tûva Královského technického institutu KTH,
kde nás Johan Tingsborg seznámil se ‰védsk˘m ná-
rodním inovaãním programem a o zku‰enostech
s transferem technologií pohovofiil Andres Hugnell.

Od univerzitního Jönköpingu nás dûlilo mnoho kilo-
metrÛ, pfii jejichÏ pfiekonávání byly posledním viditeln˘m
mezníkem grippeny jako poutaãe firmy Saab. Poté jsme
vjeli do mlhy a jezero Vattern, na jehoÏ bfiehu leÏel cíl
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Uvítání 
v Jönköpinském
vûdeckém parku

Budova ‰védské
inÏen˘rské akademie
IVA ve Stockholmu

dne‰ní cesty, se dalo pouze tu‰it. UÏ z Prahy jsme
v‰ichni znali rektora zdej‰í univerzity prof.Thomase An-
derssona, takÏe jsme se na semináfi dostavili jako stafií
známí. Pfiedná‰kou ho následovala dr. Karin Hellgren
Havemose a poté charismatick˘ Piero Formica, kter˘
rozproudil zajímavou debatu svou pfiedpovûdí brzkého
krachu pfierozdûlování penûz v Evropské unii…

Univerzitní campus vyuÏil b˘valou továrnu i se zacho-
van˘m jefiábem uvnitfi pro umístûní knihovny, která dis-
ponuje moderním vybavením a v‰udypfiítomnou moÏ-
ností pfiipojení do elektronické sítû, jak nám ukázal ná‰
prÛvodce Daniel Gunnarsson. Zakládají si tu na meziná-
rodním prostfiedí, v‰e je velmi vzdu‰né, svûtlé a elegant-
ní, pfiesto v‰ak mlha a vlhk˘ chlad venku prozrazoval, Ïe
se pfieci jen nacházíme daleko na severu. Mlha ukr˘vá
i protûj‰í budovy ekonomické fakulty, kam se pfiemisÈuje-
me na druhou pfiedná‰ku temperamentního Piera For-
mica. Lisy Jonsson, Magnus Gramming a Andreas Mer-
lando prozradili, Ïe mezi lety 1996–2006 vzniklo ve
zdej‰ím Science parku a business inkubátoru 450 no-
v˘ch spoleãností, z nichÏ je 70 % aktivních déle neÏ rok.

V IVA – Královské inÏen˘rské akademii ve Stock-
holmu (www.iva.se) – nám Paula Lembke pfiedstavila
princip podpory podnikání v projektu CONNECT
(www.connectsverige.se). Univerzitní mûsto Uppsala
má pomûrnû rozlehl˘ technologick˘ park, ale na‰e mise
nás o bezv˘hradné dokonalosti opravdu nepfiesvûdãila.
Na‰i hostitelé nebyli zcela pfiipraveni a ani zafiízení typi-
zovaného domku ve ‰védském stylu, jeÏ dokázalo udû-
lat z fádní montované stavby pfiíjemn˘ a útuln˘ prostor,
v˘sledn˘ dojem napravit nedokázalo. Vybuzená debata
a srovnání moÏností a zku‰eností obou zemí i vzájemné
diskuze úãastníkÛ studijní cesty v‰ak jsou rovnûÏ cenné.
Aãkoli spoleãn˘ blok vzdûlávacího programu Inovace ve
vzdûlávání o inovacích skonãil jiÏ letos v ãervnu, projekt
dál pokraãuje speciálním blokem a ãeká jej 6. 12. 2007
konference v rámci mezinárodní konference INOVACE
2007 na Novotného lávce v Praze.

Îe se má (a nejen v mládí) jezdit do svûta na zku‰e-
nou, se dozvíme jiÏ v útlém dûtství z pohádek, v nichÏ
je ukryta moudrost generací. A jedním z tûch, kdo se
touto moudrostí fiídí, je také projekt CIVL, jehoÏ úspû‰-
ní finalisté spoleãného bloku podnikli cestu na zku‰e-
nou ke ‰védsk˘m partnerÛm projektu. �

Text a foto MARINA HUÎVÁROVÁ

PfiestoÏe se centrum v Liblicích slavnostnû otevfielo svému úãelu teprve
v záfií 2007, jeho jméno nese vzdûlávací projekt zamûfien˘ na inovace uÏ od
roku 2006. Centrum inovaãního vzdûlávání Liblice (CIVL) je jednou z prvních
projektov˘ch vla‰tovek Stfiediska spoleãn˘ch ãinností AV âR (viz AB 4/2006).

p fi e d s t a v u j e m e  p r o j e k t y

NA ZKU·ENÉ VE ·VÉDSKÉM
INOVAâNÍM PROST¤EDÍ
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vzal 24. záfií 2007 doc.Jifií V. Outrata. Nejlep‰ích
v˘sledkÛ dosáhl v oblasti, která se dnes nejãastûji
oznaãuje pojmem moderní variaãní anal˘za. Obsahuje
moderní v˘sledky dosaÏené pfii studiu sloÏit˘ch úloh,
jeÏ se vyskytují pfii fie‰ení praktick˘ch problémÛ: opti-
malizaãních úloh, variaãních nerovností a ekvilibrií, kte-
ré se t˘kají pfiedev‰ím nehladk˘ch funkcí a mnoho-
znaãn˘ch zobrazení. Zaãátkem 80. let nastal velk˘
rozvoj subdiferenciálního kalkulu pro nekonvexní funk-
ce a s tím spojená potfieba rozvoje numerick˘ch metod
pro jejich minimalizaci.V té dobû zaãal Jifií Outrata úzce
spolupracovat s pozdûj‰ím laureátem Dantzigovy ceny
Claudem Lemarechalem a pfiedev‰ím s Jochemem
Zowe.V prÛbûhu stáÏe v Bayreuthu stál u zrodu bádání
v nové oblasti optimalizace, v tzv. matematick˘ch pro-
gramech s ekvilibriálními omezeními. Ze spolupráce
s J. Zowe a M. Koãvarou vznikla monografie Nonsmooth
Approach to Mathematical Programs with Equilibrium
Constraints, která se stala základní referencí pro nume-
rické fie‰ení tûchto úloh.

V posledních deseti letech se doc. Outrata vûnuje
jak v˘zkumu v oblasti ekvilibriálních úloh, tak i teore-
tick˘m základÛm moderní variaãní anal˘zy.
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MEDAILE BERNARDA BOLZANA

o c e n û n í

Vûhlas si získal pfiedev‰ím na základû v˘sledkÛ t˘-
kajících se matematick˘ch programÛ s ekvilibriálními
omezeními. Urãil jednak nov˘ typ selektivních podmí-
nek optimality zaloÏen˘ na tzv. Morduchoviãovû sta-
cionaritû, jednak originální numerick˘ pfiístup, pomocí
kterého se podafiilo vypoãíst fiadu sloÏit˘ch neakade-
mick˘ch úloh.

Jifií Outrata se podílí také na pedagogické práci. Vy-
uãoval u nás i v Nûmecku pfii pobytech u J. Zowe. Od
té doby je ãlenem ‰kolicího centra (Graduirtenkolleg)
pfii Humboldtovû univerzitû v Berlínû.

Jednou z vlastností Jifiího Outraty podle autora
laudatia Radima Jirou‰ka je, Ïe kdyÏ nûco dûlá, dûlá
to pofiádnû. To lze ilustrovat i na jeho sportovní ka-
riéfie. Byl ãlenem reprezentaãního t˘mu v jachtingu
v olympijské jednoposádkové tfiídû Finn, stal se
mistrem republiky, nûkolikrát zvítûzil v ãeskosloven-
ském poháru a v roce 1989 mu byl udûlen titul Mist-
ra sportu. Od roku 1987 závodí v kategorii Masters
(závodníci nad 40 let), kde se stal tfiikrát mistrem
svûta. �

red

MEDAILE G. J. MENDELA
âestná oborová medaile Gregora Johanna Mendela

za zásluhy v biologick˘ch vûdách byla 23. fiíjna
2007 udûlena RNDr. Ivanû Macháãkové. Toto oce-
nûní je spojeno s jejím v˘znamn˘m, mezinárodnû
uznávan˘m pfiíspûvkem v˘vojové biologii rostlin a ús-
pû‰nou organizaãní a koordinaãní ãinností v rámci do-
mácí i evropské vûdy.

Ivana Macháãková absolvovala Pfiírodovûdeckou fa-
kultu UK a na katedfie biochemie obhájila magisterské
teze. Patnáct let pÛsobila ve V˘zkumném ústavu rostlin-
né v˘roby v Praze, kde se zaãala vûnovat celoÏivotnímu
tématu: v˘zkumu rostlinn˘ch hormonÛ. Pfiedmûtem její
kandidátské disertaãní práce byla degradace indolyl-3-
-octové kyseliny (auxinu) peroxidázami. V polovinû
80. let pfie‰la na ÚEB AV âR a rozvinula svÛj zájem
o fytohormony pfii studiu kvetení rostlin u fotoperiodicky
reagujících druhÛ, jmenovitû merlíku ãerveného. Po-
zdûji se podílela, zejména svou zku‰eností analytika
fytohormonÛ, na studiu somatické embryogeneze a fy-
ziologie stresu. Jejím samostatn˘m tématem bylo zji‰-
Èování úlohy melatoninu v endogenním rytmu kvetení,
otázka zda hodinov˘ stroj funguje u rostlin podobnû
jako u ÏivoãichÛ. Celé její vûdecké dílo nalezlo svÛj od-
raz ve velmi solidním, pro domácí pomûry nadprÛmûr-
ném, bibliometrickém zhodnocení.

Sametová revoluce uvolnila prostor i pro spoleãen-
skou angaÏovanost a organizaãní schopnosti Ivany
Macháãkové. V letech 1999–2007 byla fieditelkou
ÚEB AV âR. „Dobrá fieditelka dobrého ústavu,“ míní
autor laudatia Jan Krekule. V téÏe dobû byla i tajem-
nicí a spiritus agens âeské spoleãnosti experimen-
tální biologie rostlin. Po osm let zastupovala ãeské
rostlinné fyziology v jejich zastfie‰ující evropské or-
ganizaci FESPB (Federation of European Societies
of Plant Biology) a v EPSO (European Plant Science
Organization), jeÏ prosazuje rostlináfisk˘ v˘zkum
jako souãást evropské ekonomické a environmentál-
ní strategie.

Vyznamenání Ivany Macháãkové pfiedstavuje i teãku
za její vûdeckou kariérou. Bûhem nároãného pracovní-
ho vytíÏení posledních let se jí podafiilo absolvovat ba-
kaláfiské studium na Evangelické fakultû UK a z vûdy
odchází za pastoraãní ãinností.Vûda a víra se rozdûlily.
„Nezb˘vá neÏ si pfiát, aby se naplnila oãekávání v nové
ãinnosti, a podûkovat za to, co udûlala pro vûdeck˘ obor
i profesní obec, domácí i evropskou,“ dodává její dlou-
holet˘ kolega Jan Krekule. �
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Svolala

� v souladu s ãl. 15 Stanov AV âR XXXI. zasedání
Akademického snûmu AV âR (tfietí zasedání Snûmu
v pátém funkãním období 2006–2010) na úter˘ 18. pro-
since 2007 v 9:30 hodin a navrhla mu tento program:
1. Zahájení, schválení programu zasedání a volba

pracovních komisí Akademického snûmu;
2. Zpráva o ãinnosti Akademické rady za období od

XXX. zasedání Akademického snûmu a Závûreãná
zpráva o prÛbûhu a v˘sledcích pfiemûny pracovi‰È
AV âR na vefiejné v˘zkumné instituce – V. Paães;

3. DoplÀovací volba do Vûdecké rady AV âR na zbytek
funkãního období 2005–2009 (seznam kandidátÛ
rozeslán ãlenÛm Snûmu s pozvánkou);

4. Návrh na zfiízení Biotechnologického ústavu AV âR,
v. v. i. – J. Draho‰;

5. Návrh rozpoãtu Akademie vûd âeské republiky a jeho
rozpisu na pracovi‰tû v roce 2008 – J. Rákosník;

6. Zpráva Dozorãí komise Akademického snûmu 
– J. SpíÏek;

7. Volné návrhy;
8. Zpráva návrhové komise Akademického snûmu,

schválení usnesení a závûr zasedání.

Vyslovila souhlas

� se zásadami pfiipravované smûrnice o ubytování
pro ubytovnu Mazanka a penzion Sedlec,

� s prodejem nemovitosti ã. p. 70 v obci Koleã na
stavební parcele ã. 122 a stavební parcely ã. 122,

� s vloÏením pozemkÛ parc.ã.1039/6, parc.ã.1039/9,
parc. ã. 1040/2, parc. ã. 1041/2 a parc. ã. 1047/3 v kat.
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z  a k a d e m i c k é  r a d y

území a obci PrÛhonice vedené Katastrálním úfiadem
pro Stfiedoãesk˘ kraj, Katastrální pracovi‰tû Praha-
-západ, do vlastnictví Botanického ústavu AV âR, v. v. i.,

� s pfiidûlením startovacího bytu 2+1 v Praze 6-Ly-
solajích RNDr. M. Gálovi, Ph.D. (Ústav fyzikální che-
mie Jaroslava Heyrovského AV âR, v. v. i.).

Jmenovala

� RNDr. A. ·tikovou tajemnicí Rady programu Pod-
pora projektÛ cíleného v˘zkumu.

Projednala

� návrh metodického pokynu k prÛbûÏnému hodno-
cení v˘zkumn˘ch zámûrÛ a zhodnocení v˘sledkÛ vû-
decké a odborné ãinnosti pracovi‰È AV âR.

Vzala na vûdomí

� usnesení vlády âeské republiky ze dne 19. záfií
2007 ã. 1062 k návrhu zákona o státním rozpoãtu
âeské republiky na rok 2008 a k návrhÛm stfiednû-
dobého v˘hledu státního rozpoãtu âeské republiky
na léta 2009 a 2010 a stfiednûdob˘ch v˘dajov˘ch
rámcÛ na léta 2009 a 2010,

� zámûr Stfiediska spoleãn˘ch ãinností AV âR, v. v. i.,
vydávat ãasopis s podtitulem Revue Akademie vûd âR
pro vûdu a umûní,

� návrh pfiedpokládan˘ch v˘dajÛ na popularizaci
pro rok 2008,

� informaci o dohodách s distributory softwaru
v AV âR,

� vyjádfiení k návrhÛm smluv o v˘konu funkcí ãlenÛ
orgánÛ vefiejné v˘zkumné instituce.

Informace ze 37. zasedání Akademické rady AV âR
dne 2. fiíjna 2007
Akademická rada projednala tyto nejdÛleÏitûj‰í otázky:

Kolokvia teorie obvodÛ, systémÛ a signálÛ

Oddûlení ãíslicového zpracování signálÛ a syntézy fieãi Ústavu fotoniky a elektroniky AV âR, v. v. i., 
Vás zve na pfiedná‰ky pro zimní semestr 2007–2008. Krátká resumé pfiedná‰ek zájemci najdou na adrese

http://kolokvia.ufe.cz/ pfiibliÏnû t˘den pfied konáním kolokvia.

13. prosince 2007 – 681. kolokvium
Ing. Jan âermák, ÚFE AV âR, v. v. i.,

Slepá separace signálÛ pomocí ãasovû-frekvenãního maskování
Ing. Martin Pl‰ek, Ph.D., ÚFE AV âR, v. v. i.,

Metody odhadu spektrální charakteristiky hluku v fieãov˘ch signálech

17. ledna 2008 – 682. kolokvium
Ing. Martin Vondra, Ph.D., ÚFE AV âR, v. v. i.,

PouÏití kepstrálního vokodéru pro zv˘razÀování fieãi
Ing. Zdenûk Chaloupka, ÚFE AV âR, v. v. i.,

Anal˘za poruch fieãi dal‰ími fieãov˘mi parametry

BliÏ‰í informace: Ing. Petr Horák, Ph.D., e-mail: horak@ufe.cz
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ZÁVAÎNÉ PROJEDNÁVANÉ BODY A ZÁVùRY
ZE ZASEDÁNÍ

Usnesení vlády ze dne 3. fiíjna 2007 ã. 1102
k návrhu na odvolání a jmenování ãlenÛ Rady
pro v˘zkum a v˘voj

âlenem RVV je vÏdy pfiedstavitel vysok˘ch ‰kol,
coÏ b˘vá pfiedseda âeské konference rektorÛ.
Profesoru Petru Sáhovi, prorektorovi Univerzity
Tomá‰e Bati ve Zlínû, skonãilo funkãní období
pfiedsednictví v âeské konferenci rektorÛ a byl
vládou odvolán z funkce ãlena Rady. âlenem
Rady se stal novû zvolen˘ pfiedseda âeské konfe-
rence rektorÛ, rektor âeské zemûdûlské univerzi-
ty, prof. Jan Hron. Prof. Sáha pro své zku‰enosti
a pfiínos pro v˘zkum a v˘voj byl jmenován stál˘m
hostem Rady.

Operaãní program V˘zkum a v˘voj pro inovace
Rada vzala na vûdomí pfiedloÏené materiály

a informace o postupu pfiípravy operaãního pro-
gramu V˘zkum a v˘voj pro inovace (OP VaVpI)
s tím, Ïe návrh fie‰ení problémÛ uveden˘ch v od-
povûdi ministrynû D. Kuchtové premiérovi ze dne
3. fiíjna 2007 na jeho ãtrnáct otázek byl jiÏ v˘raznû
pozmûnûn navazujícími jednáními, která poté za-
ãala probíhat podle povinného principu partner-
ství. Rada konstatovala, Ïe do pfiípravy OP VaVpI
zasáhla v roce 2007 pouze dvakrát, dne 18. ãer-
vence 2007, kdy pfiedloÏila M·MT návrh programu
upraven˘ podle pfiipomínek EK ze dne 13. ãerven-
ce 2007, kter˘ se podle spoleãného prohlá‰ení
s ministryní D. Kuchtovou mûl stát v˘chodiskem pro
dal‰í práce a jednání. Dále ve dnech 14.–17. záfií
2007, kdy se souhlasem ministrynû Kuchtové byly
opraveny hrubé chyby v návrhu operaãního pro-
gramu a jeho provádûcího dokumentu pro audit
pfiipravenosti, které mj. vyluãovaly vût‰inu regionÛ
z moÏnosti ucházet se o v˘znamnou ãást pro-
stfiedkÛ z tohoto programu.

Rada proto odmítla spekulace o pfievzetí odpo-
vûdnosti Rady za pfiípravu OP VaVpI, která náleÏe-
la a náleÏí v˘luãnû fiídícímu orgánu – M·MT.

Rada uvítala zahájení komunikace M·MT s hos-
podáfisk˘mi a sociálními partnery, ke které od 3. fiíj-
na 2007 postupnû poprvé v leto‰ním roce dochází
s tím, Ïe Rada bude nadále vystupovat jako jeden
z partnerÛ a usilovat o dosaÏení konsensu, plnit své
úkoly stanovené zákonem o podpofie v˘zkumu
a v˘voje, zejména v oblasti financování tfií operaã-
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Informace z 226. zasedání 
Rady pro v˘zkum a v˘voj 12. fiíjna 2007

r a d a  p r o  v ˘ z k u m  a  v ˘ v o j

ních programÛ z v˘dajÛ státního rozpoãtu na v˘-
zkum a v˘voj vãetnû v˘dajÛ na udrÏitelnost OP VaVpI
a podílet se na koordinaci tfií operaãních progra-
mÛ v rámci Koordinaãního v˘boru konkurence-
schopná ãeská ekonomika, popfi. jin˘mi schvále-
n˘mi mechanismy.

Rada uloÏila sv˘m zástupcÛm v pracovní skupi-
nû ERDF a Monitorovacímu v˘boru dr. BlaÏkovi
a Ing. Janeãkovi, aby zastávali její stanoviska, ze-
jména ohlednû moÏností v˘dajÛ státního rozpoãtu
na v˘zkum a v˘voj ve vazbû na indikátory aj. tak,
jak bylo uvedeno v podkladu pro jednání dne 3. fiíj-
na 2007 Financování a udrÏitelnost v˘dajÛ na
operaãní program V˘zkum a v˘voj pro inovace,
a aby prosazovali pfiipomínky uvedené ve stano-
visku pfiedsednictva Rady k návrhu OP VaVpI ze
dne 2. fiíjna 2007.

Rada schválila Doporuãení Rady pro aplikaci
Rámce Spoleãenství pro státní podporu v˘-
zkumu, v˘voje a inovací ãíslo 2006/C 323/01
pfiipraveného ve spolupráci s ÚOHS a povûfiila se-
kretáfie Rady, aby seznámil s Doporuãeními Rady
poskytovatele a pfiíjemce podpory z vefiejn˘ch
prostfiedkÛ ve v˘zkumu a v˘voji zvefiejnûním
schváleného materiálu na webov˘ch stránkách
www.vyzkum.cz.

Vyhodnocení plnûní Národní inovaãní politiky
âR na léta 2005–2010 v r. 2007

Na základû usnesení vlády ze dne 7. ãervence
2005 ã. 851, kter˘m vláda schválila Národní ino-
vaãní politiku âeské republiky na léta 2005 aÏ
2010, byl zpracován materiál, kter˘ podává zprá-
vu o splnûn˘ch, ãásteãnû splnûn˘ch, nesplnû-
n˘ch a odloÏen˘ch opatfieních Národní inovaãní
politiky. Materiál byl Radou projednán a schválen
a následnû bude po vypofiádání meziresortního
pfiipomínkového fiízení v listopadu 2007 pfiedlo-
Ïen vládû.

Komise pro hodnocení v˘sledkÛ VaV RVV –
doplÀující volby

Rada poÏádala svého pfiedsedu Ing. Topolánka,
aby na základû v˘sledkÛ doplÀujících voleb jmeno-
val dal‰ími ãleny Komise pro hodnocení v˘sledkÛ
VaV RVV prof. Zunu a prof. Ludwiga.

Návrh na stanovení odmûn za v˘kon vefiejné
funkce ãlenÛ RVV za rok 2007, zpráva o ãinnosti



RVV za rok 2007, zpráva o ãinnosti GA âR a ná-
vrh na stanovení odmûn ãlenÛ pfiedsednictva
GA âR za rok 2007 a zprávy o ãinnosti porad-
ních orgánÛ Rady a návrh na stanovení odmûn
ãlenÛ poradních orgánÛ Rady za rok 2007

Tento kaÏdoroãnû zpracovávan˘ materiál byl Ra-
dou projednán a schválen a následnû bude po vy-
pofiádání meziresortního pfiipomínkového fiízení
pfiedloÏen vládû.

Sekretariátem Rady byl pfiipraven návrh Statutu
a Jednacího fiádu Komise pro hodnocení v˘-
sledkÛ v˘zkumu a v˘voje, kter˘ Rada na zasedá-
ní odsouhlasila. Tyto materiály budou po podpisu
pfiedsedy Rady zvefiejnûny na www.vyzkum.cz.

Rada znovu poÏádala M·MT, aby urychlenû pfied-
loÏilo návrh novely nafiízení vlády ã. 461/2002 Sb.
a ã. 462/2002 Sb. tak, aby byly v souladu se závaz-
ky âR sladûny do konce roku 2007 s Rámcem Spo-
leãenství pro státní podporu v˘zkumu, v˘voje a ino-
vací. M·MT se zavázalo novelu pfiedloÏit tak, aby
vstoupila v platnost od poãátku roku 2008.

V souãasné dobû není tfieba provádût Novelu
nafiízení vlády ã. 267/2002 Sb., o informaãním
systému v˘zkumu a v˘voje. Po pfiesném a koneã-
ném definování systému monitorování v˘dajÛ
v rámci operaãních programÛ bude potfieba pfiípra-
vy novely znovu posouzena.

Rada schválila navrÏen˘ postup fie‰ení, uloÏila
sekretariátu Rady projednat s M·MT pfiípadné
zmûny a úpravy popisÛ pfiedávan˘ch údajÛ do IS
VaV s ohledem na evidenci mezinárodních projektÛ
v IS VaV tak, aby byla splnûna povinnost § 12 a 31
zákona ã. 130/2002 Sb. a § 2 nafiízení vlády
ã. 267/2002 Sb.
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Rada schválila kaÏdoroãnû do vlády pfiedkládan˘
materiál Anal˘za stavu v˘zkumu, v˘voje a inova-
cí a jejich srovnání se zahraniãím 2007 a uloÏila
sekretariátu Rady zaslat materiál do meziresortní-
ho pfiipomínkového fiízení a po vypofiádání pfiipomí-
nek pfiedloÏit vládû.

Vyfiazení v˘sledkÛ, které nesplÀují definici
z Hodnocení 2007

Rada schválila seznam neimpaktovan˘ch ãaso-
pisÛ, které nejsou „odborn˘mi recenzovan˘mi ãaso-
pisy“ a jejichÏ v˘sledky nebudou zahrnuty do Hod-
nocení VaV a jeho v˘sledkÛ 2007, a uloÏila
pfiedsednictvu po vyjádfiení poskytovatelÛ seznam
dne 19. fiíjna schválit.

Rada schválila vyjádfiení dr. BlaÏky, pfiedsedy
Komise pro hodnocení v˘sledkÛ RVV, k dopisu
prof. Pánka, místopfiedsedy AV âR, a poÏádala
pfiedsedu AV âR o písemné vysvûtlení postupu
prof. Pánka.

Program v˘zkumu a v˘voje v kraji Vysoãina
Ze strany kraje Vysoãina, jako poskytovatele

podpory, nebyly dodrÏeny poÏadavky Evropské
komise, které jsou v jejím stanovisku definovány
a na základû kterého byla Evropskou komisí pod-
pora posouzena jako sluãitelná se spoleãn˘m
trhem ES.

Rada odmítla tento materiál oznaãovat jako pro-
gram v˘zkumu a v˘voje, jak je definováno v § 5
odst. 2 zákona ã. 130/2002 Sb., a v tomto pfiedloÏe-
ném znûní se jím dále nebude zab˘vat.

Rada nedoporuãila kraji Vysoãina materiál
v pfiedloÏeném vyhotovení vládû pfiedkládat a vlá-
dû doporuãila materiál neschválit v pfiedloÏeném
znûní.

OPRAVA

Redakce Akademického bulletinu se v‰em ãtenáfiÛm omlouvá za tiskafiského ‰otka, kter˘ v minulém ãísle
AB 10/2007 spolykal zkratky v názvech funkcí Jifiího Velemínského, místopfiedsedy GA AV (druhá strana
obálky) a Jifiího Malého, fieditele SSâ AV âR (s. 11).
U Ústavu geoniky AV âR, v. v. i. (s. 13) nám koncovou zkratku vefiejné v˘zkumné instituce záludnû pfiehodil
na s. 25 za Vûdeckou radu AV âR.
V popisku k v˘stavû MEGABOOKS (s. 34) má b˘t správnû uvedeno jméno Martin Steiner.
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LIFE+ je fiízen Evropskou komisí. Îádosti se budou
pfiedkládat na národní kontaktní místo (Ministerstvo
Ïivotního prostfiedí – www.env.cz), ale hodnocení
a v˘bûr projektÛ se jiÏ uskuteãní na evropské úrovni
v Bruselu (Generální fieditelství pro Ïivotní prostfiedí
Evropské komise).

Rozpoãet programu LIFE+ ãiní 2,143 mld. eur na
programovací období 2007–2013 a je ze 78 % aloko-
ván na jednotlivé projekty (resp. akce v projektech).
KaÏdá ãlenská zemû EU má podle poãtu obyvatel,
podle rozlohy zemû a lokalit v˘znamn˘ch pro Spole-
ãenství nárok na tzv. indikativní alokace, které pro
âR na rok 2007 ãiní 3,71 mil. eur (pfies 103 mil. Kã).

Projekty, jeÏ splÀují kritéria zpÛsobilosti jin˘ch pro-
gramÛ (napfi. 7. RP, CIP, SF) nebo jsou jimi z nûjaké-
ho dÛvodu podpofieny, nemohou získat finanãní pod-
poru v rámci LIFE+.

Hlavním cílem programu je pfiispût k implementa-
ci a rozvoji politiky a právních pfiedpisÛ Spoleãenství
v oblasti Ïivotního prostfiedí, a tím podpofiit trvale
udrÏiteln˘ rozvoj na úrovni EU, národní i regionální,
a také zajistit implementaci 6. akãního programu
pro Ïivotní prostfiedí. Program LIFE+ se skládá ze
tfií pilífiÛ:

LIFE+ Pfiíroda a biologická rozmanitost. Jeho
hlavním cílem je podporovat rozvoj a realizaci sou-
stavy Natura 2000 a konsolidovat znalosti pro rozvoj
a hodnocení politiky Spoleãenství v oblasti pfiírody
a biodiverzity. Specifické cíle pro rok 2007 zahrnují
ochranu, monitorování a podporu funkcí pfiírodních
lokalit, divoké flóry a fauny za úãelem zamezit ztrá-
tû biologické rozmanitosti. Aktivity, které mohou ob-
sahovat návrhy projektÛ pro tuto prioritu, jsou napfi.
ãinnosti spojené s obnovou pfiirozené funkce urãité
pfiírodní lokality.

LIFE+ Politika a správa v oblasti Ïivotního pro-
stfiedí. Smyslem tohoto pilífie je pfiispût k naplnûní

30ab

LIFE+ (finanãní nástroj pro Ïivotní
prostfiedí) je nov˘m komunitárním
programem, kter˘ konsoliduje
dosavadní programy LIFE III a jeho
dva hlavní pilífie (LIFE-Nature 
a LIFE-Environment)
a dále programy NGO (podpora

KOMUNITÁRNÍ 
PROGRAM LIFE+

z B r u s e l u

Martin Petrt˘l,
národní expert 
z Ministerstva

Ïivotního prostfiedí
na Generálním

fieditelství 
pro Ïivotní prostfiedí

Evropské komise

cílÛ Lisabonské strategie vzhledem k trvale udrÏitel-
nému rozvoji, a to pomocí testování a transferu no-
v˘ch environmentálních technologií a procesÛ.Téma-
ta v˘zev pro rok 2007 pokr˘vají tyto oblasti: zmûna
klimatu, ochrana vody, pÛdy a vzduchu, mûstské pro-
stfiedí, hluk, chemikálie, Ïivotní prostfiedí a zdraví, od-
pady a pfiírodní zdroje, lesy a inovace. Tento pilífi se
mÛÏe ãásteãnû pfiekr˘vat s programem CIP.

LIFE+ Informace a komunikace. Cílem pilífie je
‰ífiit informace a povûdomí o problematice Ïivotního
prostfiedí vãetnû pfiedcházení lesním poÏárÛm a po-
skytovat podporu doprovodn˘m opatfiením, jako jsou
konference, vzdûlávání a kampanû vãetnû odborné
pfiípravy pro pfiedcházení lesním poÏárÛm. V˘zva pro
rok 2007 sleduje specifické cíle v oblasti zaji‰tûní in-
formaãního toku jako základny pro politická rozhod-
nutí a poskytování informací obyvatelstvu o trendech
v Ïivotním prostfiedí.

Mgr. Martin Petrt˘l pracuje jako národní expert
z Ministerstva Ïivotního prostfiedí na Generálním fie-
ditelství pro Ïivotní prostfiedí Evropské komise. Jeho
odbor (LIFE Unit) se pfiímo zab˘vá programy LIFE+,
proto jsme si dovolili mu poloÏit pár otázek:

V ãem se LIFE+ li‰í od ostatních komunitárních
programÛ a od sv˘ch pfiedchÛdcÛ?

Z programu LIFE+ byla vyjmuta ãást environmen-
tálních programÛ, která pfie‰la pod rámcov˘ program
pro konkurenceschopnost a inovace (CIP). Úplnou
novinkou je, Ïe Evropská komise stanovuje orientaã-
ní roãní rozdûlení prostfiedkÛ mezi ãlenské státy. Ne-
znamená to, Ïe by kaÏd˘ stát dostal urãit˘ balík pe-
nûz a ten pak pfierozdûlil, ale Ïe by se tyto peníze
mûly prioritnû vyãerpat na projekty daného státu. Po-
kud v‰ak nebudou dostateãnû kvalitní, pak mohou
státu tyto prostfiedky jednodu‰e propadnout.
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nevládních organizací), Urban (podpora udrÏitelného rozvoje mûst) a Forest Focus
(monitorování lesÛ a environmentální interakce). Za celou dobu existence programÛ
LIFE, tedy od roku 1992, bylo spolufinancováno více jak 2750 projektÛ.



Kolik ãiní tato alokace na âR a v jakém oboru musí
projekty b˘t?

Na rok 2007 se jedná asi o 4 mil. eur. Národní alo-
kace se pfiidûlují na základû nûkolika kritérií vãetnû
poãtu obyvatel a celkové rozlohy státÛ i lokalit v˘-
znamn˘ch pro Spoleãenství. Na tento rok nebyly
pfiedloÏeny z ãasov˘ch dÛvodÛ (protáhlo se schvalo-
vání programu mezi Komisí a Evropsk˘m parlamen-
tem a Radou) národní roãní priority. JiÏ velmi brzy
(jaro–léto 2008) by mûla b˘t publikována druhá v˘-
zva, ta uÏ bude podléhat národním prioritám, které si
kaÏd˘ stát nadefinuje sám v souladu s evropsk˘mi.

Kdo mÛÏe návrh projektu podat?
Pfiíjemci grantu mohou b˘t vefiejné nebo soukromé

orgány, subjekty a instituce. Není zde Ïádn˘ poÏada-
vek na sestavení konsorcia. Projekty v‰ak musí pro-
kázat evropskou pfiidanou hodnotu. 15 % rozpoãtu
programu by mûlo b˘t vynaloÏeno na mezistátní pro-
jekty, coÏ je ale orientaãní rámec pro celou Unii. Pro-
jekt tedy mÛÏe podat jeden ãesk˘ subjekt – napfi. kraj
ãi soukromá firma. Z praxe vím, Ïe projekty podávají
napfi. i soukromí majitelé lesních ploch.

Kdo je kontaktní osobou v âR a jak probíhá schva-
lování projektÛ?

V âR je kontaktní osobou pro program LIFE+
Mgr. Michal Petrus z Ministerstva Ïivotního prostfiedí.
Dne 4. fiíjna 2007 byla publikována první v˘zva na po-
dávání projektÛ.Ta bude otevfiena aÏ do 30. listopadu
2007. Poté má MÎP mûsíc a pÛl na odeslání projektÛ
do Evropské komise. Ministerstvo pí‰e ke kaÏdému
projektu své vyjádfiení, jeÏ je souãástí finálního hod-
nocení. Od ledna do konce dubna se budou vyhod-
nocovat projekty na evropské úrovni. Na rozdíl od
7. RP je v‰ak na tuto fázi vypsán vefiejn˘ tendr. Kom-
pletní evaluace projektÛ vãetnû zaji‰Èování hodnotite-
lÛ tak obstarává firma, která tendr vyhraje. Pfiedpo-
kládá se, Ïe první smlouvy by mohly b˘t podepsány
koncem fiíjna 2008.

Jaká je úspû‰nost âeské republiky v programu
LIFE III?

Na‰e úspû‰nost byla bohuÏel velmi nízká, ne-
existovaly alokace pro zemi a konkurence byla na
evropské úrovni hodnû vysoká. Uspûli jsme pouze
v roce 2004 s projektem Rupicolous, jenÏ fie‰í pro-
blematiku obnovy teplomiln˘ch stanovi‰È v Morav-
ském krasu, a v roce 2006 uspûl projekt Morávka,
kter˘ fie‰í ochranu aluviálních lesÛ, napfi. likvidací
invazivních rostlin na bfiezích fieky Morávky. Do-
posud se nám moc nedafiilo z programu ãerpat,
i proto se âR hodnû angaÏovala v prosazení aloka-
cí pro zemi. MÎP dokonce nabízí, Ïe se na rozpra-
covan˘ projekt podívá, okomentuje ho a upozorní
na problémové ãásti ãi chybûjící náleÏitosti. Slibuje-
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me si tak zv˘‰ení kvality Ïádostí, a tudíÏ i vût‰í
úspû‰nost.

Jak˘ tedy musí projekt b˘t, aby uspûl?
Urãitû musí mít evropskou pfiidanou hodnotu a udr-

Ïitelnost. Pfiidanou hodnotou se myslí soulad s 6. akã-
ním plánem a strategiemi EU v oblasti. Hledí se nejen
na samotn˘ projekt, ale i na to, co by se stalo na da-
ném území bez nûj ãi poté, co skonãil. Je moc dÛleÏité
jiÏ v návrhu definovat, jaké jsou vize pokraãování pro-
jektu po jeho skonãení. Projekt by také mûl b˘t pfie-
nosn˘ do jin˘ch státÛ. Bude muset dosáhnout mini-
málního poãtu bodÛ, kter˘ bude urãující zejména pro,
doufejme, vyãerpání na‰í národní alokace.

A co kdyÏ je projekt financován, ale cíle nejsou
splnûny?

Samozfiejmû se mÛÏe stát, Ïe z nûjak˘ch dÛvodÛ je
nutné projekt ukonãit pfiedãasnû, tfieba proto, Ïe v˘-
sledky nûjaké fáze neumoÏÀují jeho dal‰í pokraãování.
EK v tomto pfiípadû proplatí jiÏ vynaloÏené náklady, kte-
ré hodnotí jako uznatelné. Na druhou stranu se stává,
Ïe pokud je napfi. management bûÏícího projektu hod-
nû ‰patn ,̆ Evropská komise tyto náklady neproplatí.
Osobnû mám jeden takov˘ projekt ve své gesci a bo-
huÏel neproplatíme náklady na management v první
fázi, kdy manaÏer projektu ‰patnû plnil svou práci.

Jaká je v˘‰e podpory na projekt?
Projekt mÛÏe b˘t spolufinancován za urãit˘ch pod-

mínek aÏ ze 75 % zpÛsobil˘ch nákladÛ, vût‰inou
v‰ak z 50 %. Soukrom˘m firmám, resp. projektÛm
schopn˘m mít profit, se ale proplácí napfi. pouze
30 %. Zpravidla platba probíhá formou jedné zálohy,
jedné prÛbûÏné platby (u rozpoãtovû vût‰ích projek-
tÛ) a koneãného zúãtování. Projekty zpravidla trvají
minimálnû dva roky.

Kolik projektÛ ãekáte z âR do první v˘zvy LIFE+?
Oãekáváme 5–6 projektÛ, kaÏd˘ na asi 2,5 mil. eur.

Rozpoãet projektu nikde není pfiedepsán ani doporu-
ãen, spí‰e se jedná o odhad.

Co byste ãesk˘m ÏadatelÛm doporuãil?
Urãitû by mûli více komunikovat a spolupracovat

s Ministerstvem Ïivotního prostfiedí pfii návrzích
projektÛ. Ministerstvo jiÏ má znalosti a zku‰enosti
z programu LIFE III a je také v jeho zájmu, aby se
alokované peníze na âR vyãerpaly na kvalitní pro-
jekty. Dále doporuãuji sledovat stránky Evropské komi-
se vûnované programu LIFE+ http://ec.europa.eu/envi-
ronment/life/. �

TÁ≈A PERGLOVÁ, MILOSLAV KRY·TÒFEK,
CZELO – âeská styãná kanceláfi pro VaV, Brusel,

Technologické centrum AV âR
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Tento ãesk˘ lékafi se narodil v DraÏkovicích
u Pardubic. Po absolvování gymnázia v Chrudi-

mi v roce 1877 ode‰el studovat na univerzitu do
Vídnû, kde se vûnoval studiu matematiky, a teprve
po tfiech semestrech pfiestoupil na lékafiskou fakul-
tu. JiÏ za studií pracoval jako demonstrátor ústavu
pro v‰eobecnou a experimentální patologii ve Vídni
u profesora Strickera, kdyÏ ho Eduard Albert a Karl
Maydl vybrali za budoucího asistenta profesora
Arnolda Spiny. S ním také po promoci v roce 1883
ode‰el do Prahy na ãeskou lékafiskou fakultu.V této
dobû se, po rozdûlení praÏské univerzity na ãeskou
a nûmeckou, ãeská lékafiská fakulta budovala
a Gustav Kabrhel tak patfiil vedle Josefa Thomayera,
Jaroslava Hlavy a dal‰ích mezi její první docenty
a budovatele.

V bfieznu roku 1886 se habilitoval z experimentál-
ní patologie u profesora Spiny a o rok pozdûji odjel
na studijní pobyty do Mnichova a Vratislavi. Po stu-
diích v Mnichovû u profesora Maxe von Pettenkofe-
ra si v ãervenci roku 1889 roz‰ífiil venia legendi
o zcela novou a na na‰í univerzitû do té doby ne-
pfiedná‰enou hygienu. Obor hygieny byl v té dobû
ve sv˘ch poãátcích a sluãoval fiadu dnes samostat-
n˘ch oborÛ jako epidemiologii, mikrobiologii, vefiej-
né zdravotnictví. V prosinci následujícího roku se
habilitoval také z prÛmyslové hygieny na ãeské
technice v Praze.

V dubnu roku 1891 se Gustav Kabrhel stal mimo-
fiádn˘m profesorem a v lednu roku 1899 prvním
fiádn˘m profesorem hygieny na lékafiské fakultû
ãeské univerzity v Praze.

V roce 1897 zaloÏil Hygienick˘ ústav této fakulty,
dne‰ní Ústav hygieny a epidemiologie 1. lékafiské
fakulty UK, jehoÏ byl, aÏ do svého odchodu na od-
poãinek v roce 1927, pfiednostou. Souãasnû vedl
také Státní ústav pro zkoumání léãiv.V obou vycho-
val celou fiadu pracovníkÛ v oboru hygieny, ktefií pÛ-
sobili jak na na‰ich univerzitách, na vysokém uãení
technickém, tak ve vefiejném zdravotnictví, v mikro-
biologii, epidemiologii a potravináfiství.

Bûhem první svûtové války vedl G. Kabrhel mo-
bilní polní epidemiologickou laboratofi v Haliãi a vo-
jensko-hygienickou laboratofi v Praze.
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Letos uplynulo 150 let od narození zakladatele
ãeské hygienické ‰koly a prvního profesora hygieny
na ãeské lékafiské fakultû Univerzity Karlovy
Gustava Kabrhela.

GUSTAV KABRHEL
(1857–1939)

p o r t r é t y  z  a r c h i v u

Po první svûtové válce byl jmenován ãlenem
Státní zdravotnické rady, v roce 1924 jejím pfiedse-
dou. Kromû lékafiské fakulty pfiedná‰el také na filo-
zofické fakultû Univerzity Karlovy a na âeském vy-
sokém uãení technickém.

Ve svém vûdeckém bádání v oboru hygieny vy-
cházel z pojetí Maxe von Pettenkofera a Roberta
Kocha. Ve sv˘ch vûdeck˘ch studiích se velmi inten-
zivnû vûnoval hygienick˘m otázkám, publikoval prá-
ce napfi. o vlivu trávení na choroboplodné organiz-
my, vûnoval se otázkám dietetiky, hygienû vody atd.
Publikoval rovnûÏ nûkolik prioritních nálezÛ. Jeho
nejv˘znamnûj‰í práce byly zamûfieny právû na hy-
gienu vody (filtrace, zneãi‰tûní a samoãi‰tûní fiek).
Napsal první ãeskou uãebnici hygieny Zdravovûda
(1922) a monografii Hygiena vody (1927), kterou
zavr‰il svá bádání v tomto oboru a ukonãil aktivní
uãitelskou ãinnost na fakultû.

Gustav Kabrhel se také zaslouÏil o vysoce pro-
gresivní koncepci vybudování káranského vodovo-
du pro Prahu a jeho práce mûly zásadní vliv na
obrat v posuzování kvality pitné vody.

O rozsáhlé ãinnosti a v˘znamu profesora Kabr-
hela pro rozvoj na‰í vûdecké i praktické hygieny
svûdãí i jeho pÛsobení ve vûdeck˘ch spoleãnos-
tech jako âeská akademie vûd a umûní ãi âeská
eugenická spoleãnost, v nejrÛznûj‰ích poradních
sborech a komisích a redakcích odborn˘ch ãasopi-
sÛ. Byl ãlenem Zemské zdravotní rady v Praze a od
roku 1909 Nejvy‰‰í zdravotní rady ve Vídni. ZaloÏil
Zemsk˘ spolek proti alkoholismu, âasopis pro vefiej-
né zdravotnictví a v roce 1900 Klub pfiátel vefiejné-
ho zdravotnictví. V letech 1900–1901, 1907–1908
a 1914–1915 byl také dûkanem lékafiské fakulty
Karlovy univerzity.

Gustav Kabrhel byl velk˘m milovníkem hudby,
zejména komorní. âasto nav‰tûvoval koncerty
a sám jako v˘born˘ houslista a Ïák profesora ·tû-
pána Suchého hrál aÏ do své smrti v kvartetech,
která se u nûho scházela. �

VLASTA MÁDLOVÁ,
MasarykÛv ústav – Archiv AV âR, v. v. i.



I wanted these spoonerisms to appear accidental;
they are both intentional. I found them on Wikipedia.

I don’t know which are funnier, the accidental or
the invented. Compare them to a couple of genuine
spoonerisms by the Rev. Spooner himself: “I called
you into the office because you were caught fighting
a liar in the dormitory. (lighting a fire) You know as
well as I do that you’ve tasted two worms.” (wasted
two terms) Whether spoonerisms are accidental or
invented, Joe Kissel thinks Spooner “lives in our
marts and hinds.” (You don’t need my help with this
one)

Errors that are sometimes invented to appear
accidental are called malaprops. The term honors
Mrs. Malaprop, a character in The Rivals by Richard
Brinsley Sheridan. She still delights audiences
using words that are “out of place,” mal a propos,
such as “She’s as headstrong as an allegory on
the banks of the Nile,” (alligator) and “He’s the very
pineapple of politeness.” (pinnacle) Sheridan
invented these errors for Mrs. Malaprop to speak
with confidence and without any sense of being
incorrect. An Army sergeant in a TV series was
inclined to malaprops, and no recruit dared to correct
him. On one episode, he wanted the soldiers to sing.
“But Serge, we don’t have a piano.” “Who needs
a piano? I want you to sing Acapulco.” (a cappella,
without musical accompaniment)

The granddaddy of all language games is the pun.
Here’s an example: Charles IV was so irritated with
the puns of his jester that he locked him in a closet.
“Your Majesty”, his advisor said, “isn’t it too severe to
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k u l t u r a  a  s p o l e ã n o s t

“First of all,” I said, “you need a well-boiled icicle.”
My listener laughed,“A what?”“Just what I said:
a well-oiled bicycle.”That’s how it was all morning,
and things haven’t gone any better. My tongue is tired,
and my brain has retired.This is not the time to start
this essay. I’d better go and shake a tower. I did it again:
go and take a shower.

SAYING IT 
…ON PAPER (19)

locked the jester in a closet just for a pun?” “Oh, very
well,” said the King. “Jester, I will let you out of 
the closet if you promise to never again utter a pun.
What say you?” There was a long silence, and then
the jester proclaimed, “O pun the door!”

The pun has enjoyed a proud history, appearing
frequently in the works of Shakespeare, John Donne,
Andrew Marvel, and even the Bible. But the pun fell
on hard times. Edgar Allan Poe thought the more
intolerable the reaction, the better the pun. Today,
puns are often met with groans, though the groaners
are sometimes smiling. Here are some puns. Let’s
see if you groan. Eventually, Charles IV’s jester
was about to be hanged for punning. He was on
the gallows in Old Town Square with a noose
around his neck when the King’s advisor stopped
the execution. “Jester,” he announced so the crowd
could hear, “the news is: If you promise to never
pun again, you will not be hanged. What say you?”
The jester looked at the crowd and said, “No noose
is good noose.”

From Mark Corner: “Drinkers of the world unite;
you have nothing to lose but your brains.” Famous
expression: “To err is human, to forgive canine.”
A sign with the name of a dentist’s home and land:
“Tooth Acres.” Oscar Wilde: “Immanuel doesn’t pun;
he Kant.”

The point in all these word games is simple: If
the listener/reader does not know the basis 
of the spoonerism, the malaprop, or the pun, then
the word game fails. If “tooth achers” is not known
to be the people who paid for the dentist’s house
and land, then the joke is lost.

If “you have nothing to lose but your chains” is not
familiar, “nothing to lose but your brains” falls flat.

There! Enough! I’m never going to write about
errors again. “Go help me sod!” �

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

“Well-boiled icicle”
or
well oiled bicycle

(Temple Bar – Dublin)

“Shake a tower”
or
take a shower

(Dublin Castle)
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Wang Meng je v souãasnosti ãestn˘m místopfied-
sedou âínského svazu spisovatelÛ. Publikoval

celkem osm románÛ a pfies deset sbírek novel, poví-
dek a mikropovídek. Dále vydal kromû pfiekladÛ také
pfies deset sbírek esejÛ a kritick˘ch statí, tfii monogra-
fie vûnované studiu klasické ãínské literatury, svazek
básní ve starém stylu a dvû sbírky moderní poezie.
Jeho tvorba byla ocenûna mnoha cenami a pfieloÏena
do více neÏ dvaceti jazykÛ. Nejvíce oceÀované a nej-
ãastûji pfiekládané jsou jeho povídky a krat‰í prózy
z 80. let. Asociace ãínsk˘ch spisovatelÛ Ïijících v USA
(The US Chinese Writers’ Association) ho nûkolikrát
navrhovala na Nobelovu cenu za literaturu.

Velice nás proto potû‰ilo, Ïe aãkoliv pob˘val Wang
Meng v âeské republice pouhé tfii dny, vûnoval odpo-
ledne 10. záfií 2007 setkání s ãesk˘mi sinology, pfied-
staviteli praÏské ãínské komunity a studenty ãín‰tiny.
Beseda se uskuteãnila v prostorách budovy Akade-
mie na Národní a k této pfiíleÏitosti byla také ve vitrí-
nû u vchodu instalována krátkodobá v˘stavka nejv˘-
znamnûj‰ích autorov˘ch dûl a jejich pfiekladÛ do
ãe‰tiny ãi sloven‰tiny.

Po uvítacím slovû pfiedstavila pfiedsedkynû âOS
ª. Obuchová vzácnému hostu pfiítomné v˘znamné si-
nology a potû‰ila ho netradiãním dárkem – souborem
jeho pfiekladÛ do ãe‰tiny a seznámením s pfiekladatel-
kami. Pan Wang byl velice pfiekvapen, kdyÏ zjistil, Ïe
první ãesk˘ pfieklad jeho tvorby, romanticky ladûná po-
vídka V zimním de‰ti, publikovaná v roce 1957, vy‰la
u nás jiÏ o dva roky pozdûji, a to právû v dobû, kdy byl
autor v âLR pronásledován jako „pravicov˘ element“.
Nepochybnû je to jeden z nejranûj‰ích pfiekladÛ Wang
Mengovy tvorby do cizího jazyka vÛbec.

Besedu moderovala doc. Olga Lomová, prodûkanka
FF UK v Praze a pfiední znalkynû moderní ãínské lite-
ratury. Úvodem pan Wang struãnû pfiedstavil dûní na
souãasné ãínské literární scénû a upozornil na nûkterá
novû publikovaná díla. Hlavní ãást odpoledne v‰ak byla
vûnována odpovûdím na otázky pfiítomn˘ch, které se
t˘kaly jeho pohnutého Ïivota a tvÛrãího zamûfiení.
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âeská orientalistická spoleãnost mûla
poãátkem záfií t. r. ãest hostit

nejv˘znamnûj‰ího souãasného ãínského
prozaika Wang Menga, prÛkopníka nov˘ch

smûrÛ v ãínské literatufie, jehoÏ tvorba 
se dostala do ãítanek nejen v âLR; patfií téÏ

do povinné ãetby v‰ech studentÛ ãín‰tiny.

NAV·TÍVIL NÁS âÍNSK¯ SPISOVATEL
WANG MENG

k u l t u r a  a  s p o l e ã n o s t

Prof. Wang Meng
vzpomíná na nucen˘

pobyt v Sin-Èiangu.
Naslouchá mu 
Olga Lomová

(uprostfied) 
a pfiekladatelka

Lenka Masojídková.

�
Wang Meng:

Kan-ka feng-liou.
V ãeském pfiekladu

S lechtiv˘mi
rozpaky.

�
Wang Meng jü-lu.

V ãeském pfiekladu
Citáty z Wang
Mengova díla.

Mlad˘ Wang Meng se totiÏ uÏ bûhem stfiedo‰kol-
sk˘ch studií aktivnû zapojil do ilegálního revoluãního
hnutí a po vzniku âLR v roce 1949 se zaãal vûnovat li-
terární tvorbû. Jako devatenáctilet˘ vydal v roce 1953
románovou prvotinu AÈ Ïije mládí! a v roce 1956 mj.
povídku Nováãek v organizaãním oddûlení, v níÏ rea-
listicky popsal stfiet mezi zapálen˘mi mlad˘mi idealisty
a stranick˘mi byrokraty. Aãkoliv ji zpoãátku pfiijaly velmi
nad‰enû i oficiální kruhy, jiÏ v následujícím roce byl
kvÛli ní Wang Meng oznaãen za „praviãáka“ a aÏ do
své rehabilitace v roce 1978 nesmûl celostátnû publi-
kovat. Bûhem patnáctiletého nuceného pobytu v Uj-
gurské autonomní oblasti Sin–Èiang se nauãil ujgursky
a pfieloÏil do ãín‰tiny nûkolik dûl ujgursk˘ch autorÛ. Na
setkání v‰ak na tuto dobu vzpomínal s úsmûvem a fií-
kal, Ïe vlastnû ho to zachránilo pfied mnohem tûÏ‰ími
represemi, které v hlavním mûstû zasáhly fiadu jeho
kolegÛ. Îivá beseda trvala pfies dvû hodiny a zvûdaví
úãastníci sv˘mi otázkami pana Wanga pronásledovali
aÏ pfied budovu. Doufejme, Ïe si ãasem budeme moci
pfieãíst vtipné autorovy postfiehy i z této krátké cesty po
stfiední Evropû a Ïe se mu mezi námi líbilo. �

ªUBICA OBUCHOVÁ,
pfiedsedkynû âeské orientalistické spoleãnosti
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MILAN CHYTR¯ (editor)
VEGETACE âESKÉ REPUBLIKY 1
Travinná a kefiíãková vegetace
První díl monografie systematicky shrnuje v˘sledky více

neÏ osmi desetiletí v˘zkumu na‰ich rostlinn˘ch spoleãenstev.
Popisuje floristické sloÏení, ekologii, dynamiku a roz‰ífiení typÛ
pfiirozené i ãlovûkem ovlivnûné vegetace a pfiiná‰í odpovídající
fotografickou, mapovou a tabulkovou dokumentaci. Dílo je v˘-
sledkem nûkolikaleté práce t˘mu odborníkÛ z Masarykovy uni-
verzity v Brnû, Botanického ústavu AV âR a dal‰ích institucí.

FRANCIS FUKUYAMA
VELK¯ ROZVRAT
Lidská pfiirozenost a rekonstrukce spoleãenského fiádu
V˘voj, jímÏ v posledním pÛlstoletí pro‰ly Spojené státy a po-

stupnû i dal‰í hospodáfisky vyspûlé zemû, b˘vá naz˘ván pfiecho-
dem k informaãní spoleãnosti.Tato „tfietí vlna“ mÛÏe mít stejnû zá-
sadní dÛsledky jako pfiechod od spoleãnosti zemûdûlské ke
spoleãnosti prÛmyslové. O tom, jak nastalé zmûny zasáhly ná‰
spoleãensk˘ fiád, se doãteme právû v této zajímavé publikaci.

ZDENùK POKORN¯
EXOPLANETY
Najdeme ve vesmíru dal‰í Zemi?
První exoplanetu – planetární tûleso obíhající kolem jiné

hvûzdy neÏ Slunce – se podafiilo spolehlivû prokázat v roce
1995. Nyní jich známe na dvû stovky a jejich poãet se rychle zvy-
‰uje. Studium exoplanet nepochybnû v nedaleké budoucnosti
poskytne zásadní v˘sledky a mÛÏe pfiispût i k zodpovûzení otáz-
ky, jak vzácnou planetou je na‰e Zemû.

VLADIMÍR MA¤ÍK, OLGA ·TùPÁNKOVÁ, 
JI¤Í LAÎANSK¯ A KOL.
UMùLÁ INTELIGENCE 5
Tato kniha v sobû sdruÏuje nejnovûj‰í poznatky z období,

v nûmÏ ãím dál tím ãastûji vystupují do popfiedí nejen filozofické
otázky spojené s hledáním rozumn˘ch proporcí mezi vyuÏíváním
pfiirozené a strojové (umûlé) inteligence v reáln˘ch aplikacích, ale
dokonce i otázky související s hledáním etické a morální únosnosti
vyuÏívání umûlé inteligence.

IVA DYKOVÁ, JI¤Í LOM
HISTOPATHOLOGY OF PROTISTAN 
AND MYXOZOAN INFECTIONS IN FISHES
An Atlas
Publikace je v˘sledkem dlouholetého studia mikroorganismÛ

infikujících ryby a zjevnû první, která se vûnuje v˘hradnû této sku-
pinû patogenÛ ryb. Jednotlivé skupiny parazitÛ jsou v atlasu struã-
nû slovnû charakterizovány i názornû zobrazeny.

GUSTAV FRIEDRICH
CODEX DIPLOMATICUS ET EPISTOLARIS REGNI
BOHEMIAE
Toto dílo je jiÏ ‰est˘m pfiíspûvkem k edici stfiedovûk˘ch lis-

tin; má za úkol zpfiístupnit text stfiedovûk˘ch listin v‰em, ktefií se
zajímají o stfiedovûké dûjiny v ãesk˘ch zemích. Na jeho sepsání
v latinském jazyce se podílelo nûkolik editorÛ.
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NEJPRODÁVANùJ·Í KNIHY 
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA 
V ¤ÍJNU 2007

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

� 2. Chytr ,̆ M. ed. – Vegetace
âeské republiky 1 – Travinná 
a kefiíãková vegetace 
(vydáno s podporou 
Grantové agentury âR)

� 3. Gaisler, J., Zima, J. – Zoologie
obratlovcÛ (vydáno s podporou
AV âR)

� 4. Lewis-Williams, D. – Mysl 
v jeskyni, Vûdomí a pÛvod umûní

� 5. Finkenzeller, X. – Rostliny Alp
(vydáno s podporou AV âR)

Tituly ostatních nakladatelÛ:

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

� 2. Maráz, K. – Václav III., Poslední
Pfiemyslovec na ãeském trÛnû,
Veduta

� 3. Bártl, S., Kosteleck ,̆ J.
– ëáblova bible, Herbia

� 4. Eco, U. – Dûjiny o‰klivosti, Argo
� 5. Boroviãka, M. – Kolaboranti

1939–1945, Paseka

KnihkupcÛv tip:

� Janou‰ek, P. – Dûjiny ãeské
literatury 1945–1989, I. díl
1945–1948 (vydáno s podporou
AV âR)

SO≈A JANOVCOVÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,

Václavské námûstí 34, Praha 1

ODBORNÉ PUBLIKACE
Z NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA
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˘ THE NEW DIRECTORS

This month we continue with the comments of 
the directors of all the Academy institutes, who were
asked these three questions: In which direction they
will lead the development of their institutes? What are
they doing to achieve excellence in science? Can they
evaluate the work in accordance with the new statutes
called Public Research Institution?

TOPIC OF THE MONTH
Centre for cardiovascular research
According to table of mortality of people in Czech
Republic, more than 50 % of all deaths pertain 
to the heart disease and vascular disease and 50 %
of these patients present the ischemic heart disease.
Therefore build research center is needed that would
be deal with these problems.

INTERVIEW
Encyclopaedia of the book
Within the frame of the Week of Science and Technology,
you can visit an exhibition named Encyclopaedia 
of the Book. Read more it in the interview with 
the author of the so-called book by Petr Voit.
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Rozhovor 
s ãestn˘m

pfiedsedou AV âR
Rudolfem

Zahradníkem
inspirovan˘ 

jeho projevem 
ke studentÛm

pfiineseme 
v nûkterém 

z pfií‰tích ãísel AB.

INTRODUCING PROJECT
The final conference of project ProAct, a Coordination
Action financed within the Regions of Knowledge acti-
vity of the European Commission, took place on 20th

of September 2007 in Prague. In ProAct, four old
and four new EU member states join forces in search
of the best innovation of regional innovation policy
implementation.The key factors of success in the South
Moravian Region in the Czech Republic are political
commitment, funding and appropriate regional
conditions. The regional weaknesses are the lack 
of skilled people for business development support.

BRUSSELS
LIFE+, the new Financial Instrument 
for the Environment
The Council and the European Parliament reached
the political agreement on the new LIFE+ Financial
Instrument for the Environment. The overall budget
foreseen for is just under € 1.9 billion for the period
2007–2013. LIFE+ will bring simplification by regrouping
a broad range of existing environmental programs
and instruments in a single framework.

Konferenci pfiedcházela tisková konference, na
které byli pfiítomni zástupci partnerÛ projektu

(Pfiírodovûdecká fakulta UK a Fakulta elektrotech-
nická âVUT) i Akademie vûd. Akademie byla za-
stoupena hned dvakrát – projevy pfiednesli souãas-
n˘ pfiedseda AV âR prof. Václav Paães i emeritní
pfiedseda prof. Rudolf Zahradník. Ten také velice
energicky otevfiel pfiedná‰kovou ãást akce a stu-
denty motivoval k je‰tû lep‰ím v˘konÛm.

Pomûrnû nároãn˘ a velice rÛznorod˘ program od-
lehãovaly prezentace interaktivních v˘ukov˘ch DVD,

didaktick˘ch pomÛcek pro v˘uku fyziky, chemie
a biologie, jeÏ v rámci projektu vznikají. Studenti
pfiedstavili v˘sledky svého roãního bádání pod do-
hledem odborn˘ch ‰kolitelÛ z vûdeck˘ch ústavÛ,
ãtyfii z nich dokonce jiÏ podruhé. Zaznûly pfiíspûvky
z oboru chemie, fyziky, biologie i medicíny a pfiesa-
hujících oborÛ. Studenty zdatnû podpofiili moderá-
tofii Martin Hrub˘ z ÚMCH AV âR a Stanislav Po-
spí‰il z ÚTIA AV âR a zejména spoluÏáci. Publikum
totiÏ tvofiili kromû ‰kolitelÛ studenti stfiedních ‰kol
a jejich uãitelé. Pfiedvedené prezentace mûly velmi
vysokou úroveÀ. Kdo ví, moÏná jsme byli svûdky
prvních krÛãkÛ nov˘ch talentÛ, a tyto krÛãky zdale-
ka nebyly váhavé.

II. studentská konference zároveÀ slavnostnû a dÛ-
stojnû projekt Otevfiená vûda, díky nûmuÏ více neÏ
300 stfiedo‰kolákÛ získalo moÏnost vyzkou‰et si na
vlastní kÛÏi vûdeckou práci, ukonãila. Kromû stáÏí
byly v Nov˘ch Hradech také zorganizovány troje prak-
tické kurzy pro stfiedo‰kolské uãitele z fyziky, chemie
a biologie. �

ANNA MARTINKOVÁ,
Odbor mediální komunikace KAV

STUDENTI OKUSILI VùDU
Studentská konference projektu Otevfiená vûda se 25. záfií 2007 konala jiÏ podruhé.

Také tentokrát na ní patnáct odváÏn˘ch stfiedo‰kolsk˘ch studentÛ pfiedstavilo v˘sledky
své roãní badatelské práce ve vûdeck˘ch ústavech, kterou jim tento projekt umoÏnil.
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JE·Tù ÎE âLOVùK NEVÍ, CO HO âEKÁ
Îivota bûh mezi roky 1929–1989
Autobiografická práce odhaluje ãtenáfii Ïivotní peripetie zná-

mého ãeského historika Tomana Broda. Zaãíná v dobû autoro-
va dûtství, za první republiky, pokraãuje obdobím protektorátu
a spûje ke druhé svûtové válce, jejíÏ ãást strávil autor v tábo-
rech Terezín, Osvûtim a Gross-Rosen. Práce popisuje i pová-
leãná léta a konãí revoluãním rokem 1989.

Brod, T., edice PamûÈ, Academia, Praha 2007. Vydání 1.

VE STÍNU ALBERTA EINSTEINA
Tragick˘ Ïivot Milevy Einsteinové-Mariçové
Îivotopis nastiÀuje nelehk˘ Ïivotní údûl první manÏelky Al-

berta Einsteina, Milevy Einsteinové-Mariçové, která byla jednou
z prvních Ïen, jeÏ vystudovaly vysokou ‰kolu ve ·v˘carsku.
Byla nejen jeho Ïenou, matkou dvou synÛ, ale také jeho vûdec-
kou spolupracovnicí a vûrnou Ïivotní oporou.

Trbuhoviçová-Gjuriçová D., edice Îena a vûda, Academia,
Praha 2007. Vydání 1.

HORALKA
Znám˘ dûj Horalky z pera italského neorealisty se odehrává

v Itálii v dobû druhé svûtové války. Jedná se o pfiíbûh ovdovûlé
Ïeny Cesiry, která ze strachu pfied bombardováním utíká i se svou
dcerkou Rosettou z ¤íma do hor. Válka se v‰ak nevyh˘bá ani ho-
rám, a dvojice tak proÏívá kritické Ïivotní okamÏiky.

Moravia, A., Academia, Praha 2007. Vydání 1.

POSEDLOST PRVOâÍSLY
Popularizující matematická kniha pfiiná‰í nejen poutavé vy-

právûní o matematick˘ch problémech, se kter˘mi si dodnes
vûdci lámou hlavu, ale i zajímav˘ pfiehled dûjin matematiky
a zmínky o v˘znaãn˘ch osobnostech, jeÏ se jí zab˘valy.

Derbyshire J., edice Galileo, Academia, Praha 2007.Vydání 1.

KUPEC BENÁTSK¯
Dûj divadelní hry se odehrává v Benátkách v 16. století. Mla-

d˘ kupec Bassanio proh˘fiil ve‰ker˘ svÛj majetek a jeho jedinou
nadûjí, jak se dostat ze sloÏité Ïivotní situace, je uzavfiít sÀatek
s bohatou a krásnou Porcií. Na to, aby se mohl ucházet o její
ruku, potfiebuje ov‰em peníze. Jeho pfiítel, váÏen˘ kupec
Antonio, se za nûj zaruãí u starého lichváfie Shylocka a patfiiãn˘
obnos pro Bassania získá. Zápletka je na svûtû a o komické
situace není nouze.

Shakespeare, W., Academia, Praha 2007.Vydání 4.

MYSL V JESKYNI
Vûdomí a pÛvod umûní
Pravûké malby v jeskyních vzbuzují je‰tû dnes údiv a vyvoláva-

jí spoustu otázek. Ani odborníci si nejsou stoprocentnû jisti jejich
v˘znamem. Proã pravûcí umûlci pronikali do podzemí, aby ve
skrytu temn˘ch zákoutí vytváfieli úchvatná díla? Proã si k zobrazo-
vání vybírali jen nûkterá zvífiata, a jiná nikoli? Proã nacházíme tak
málo obrazÛ ãlovûka a proã b˘valy lidské bytosti zobrazovány se
zvífiecími rysy nebo protknuty ‰ípy? Proã vznikalo jeskynní umûní
a co mÛÏe fiíci o stavu mysli na‰ich pravûk˘ch pfiedkÛ?

Lewis-Williams, D., edice Galileo, Academia, Praha 2007.
Vydání 1.

NOVÉ KNIHY
NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA



Profesor biofyziky Alfred Rutherford,
‰éf zahraniãní skupiny Baskerville Blues Band
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JiÏ tfietí roãník Evropské noci vûdcÛ, setkání badatelÛ a studentÛ 
Jihoãeské univerzity a Akademie vûd âR s vefiejností, se konal 28. záfií 2007
v âesk˘ch Budûjovicích. Setkání bylo ponûkud netradiãní,
ostatnû smyslem této Evropskou unií vyhla‰ované akce je ukázat,
Ïe vûdci jsou i pfii své velmi nároãné práci schopni bavit sebe i vefiejnost.

Najdeme mezi nimi skvûlé hudebníky, malífie, fotografy a provozovatele dal-
‰ích hobby, ve kter˘ch ãasto vynikají témûfi stejnû dobfie jako ve vûdû. Potvr-
zují tak, Ïe i vûda dokáÏe b˘t zábavná. Tímto zpÛsobem lze vefiejnost zau-
jmout a je‰tû více zv˘‰it její zájem o vûdeckou ãinnost. âeskobudûjoviãtí
vûdci se v tento páteãní veãer pfiedstavili pfiedev‰ím v roli muzikantÛ a foto-
grafÛ.

Posluchaãi mûli moÏnost shlédnout nûkolik „vûdeck˘ch“ skupin, napfi. Akia
b. a., Smutn˘ Karel nebo St Johnny v klubech Velbloud a CK Solnice. Vedle
nich se pfiedstavila i studentská formace VVV a hosté z Matematicko-fyzikál-
ní fakulty UK z Prahy.Vyvrcholením veãera bylo vystoupení francouzsko-brit-
ské formace Baskerville Blues Band profesora biofyziky Alfreda Rutherforda.
K nim se postupnû pfiidali i dal‰í hudebníci z ostatních skupin a v˘sledn˘ jam-
session uchvátil snad kaÏdého pfiítomného diváka i posluchaãe. Náv‰tûvníci
si právû z této akce odnesli nezapomenuteln˘ záÏitek, jak ostatnû fiada z nich
sama v závûru veãera prohla‰ovala.

Atmosféru doplÀovala i v˘stava fotografií z rÛzn˘ch exotick˘ch míst, kam
se vûdeãtí pracovníci (shodou okolností hlavní organizátofii akce F. Vácha
a F. Weyda) bûhem svého pÛsobení dostali – Norsko, Ukrajina, âína, Taiwan,
Afrika, Austrálie… V˘stava trvala je‰tû nûkolik dní a zájemci ji mohli shléd-
nout v prostorách CK Solnice. UÏ dnes organizátofii pfiipravují dal‰í roãník,
a tak se vefiejnost mÛÏe tû‰it, ãím ji pfiekvapí napfiesrok.

FRANTI·EK VÁCHA,
FRANTI·EK WEYDA,

Biologické centrum AV âR, v. v. i.

NOC VùDCÒ 
V âESK¯CH BUDùJOVICÍCH


