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Kapr obecn˘ 
je vítan˘m úlovkem
sportovních rybáfiÛ,
ale z hlediska vlivu
na kvalitu vody není
nijak uÏiteãn .̆
(O skuteãném
obrazu rybích
obsádek se dozvíte
na str. 4–5.)
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Den otevfien˘ch dvefií v Historickém ústavu AV âR

Václav Havel pokfitil v literární kavárnû Academia publikaci
Milosti, ve které se autorka Lenka Mareãková zab˘vá
podstatou a legitimitou institutu milosti.

Na náv‰tûvû 
v Laboratofii
terahertzové
spektroskopie 
ve Fyzikálním ústavu 
AV âR

V divadle Viola byl
hostem Ïivého
natáãení rozhlasového
pofiadu herce 
a moderátora
Jaroslava Du‰ka 
místopfiedseda 
Akademie vûd âR
Jaroslav Pánek.
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KALEIDOSKOP
TVT 2007

U Kulatého stolu
diskutovali pozvaní hosté
o nov˘ch poznatcích
v optick˘ch komunikacích,
v molekulární medicínû
a biologii.

Bod–Linie–Vesmír:
svûtelnûkinetické 

abstraktní malby Franka J. Maliny 
mohli náv‰tûvníci zhlédnout v rámci festivalu ENTER.

Barevná chemie v rukou 
Jaroslava ·ebestíka

z Ústavu organické chemie
a biochemie AV âR
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Váženým a milým čtenářům Akademického bulletinu 
přejeme do nového roku, který se ponese ve znamení osudových
osmiček v našich dějinách a v němž oslavíme výročí zakladatele

České akademie věd a umění Josefa Hlávky, 
mnoho úspěchů, vědeckých výsledků, 

zdraví i osobní spokojenosti.

Marina Hužvárová a kolektiv redakce
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centra vrcholové vûdy a vûdeckého ruchu ve vybran˘ch oblas-
tech informatiky, a to nejen v národním, ale zejména v meziná-
rodním mûfiítku. Dal‰ím aspektem, kter˘ sledujeme, je rozum-
ná vûková skladba zamûstnancÛ ústavu. Je potû‰itelné, Ïe
dÛraz na excelenci ve vûdû pomáhá fie‰it i tento problém: v po-
slední dobû pfiestáváme mít problém s nezájmem mlad˘ch
o vûdeckou práci. Je to dÛsledek spolupráce klíãov˘ch badate-
lÛ ústavu s vysok˘mi ‰kolami, lep‰í moÏnost ohodnocení vû-
decké práce, kterou pfiiná‰ejí podmínky v. v. i., a moÏnost za-
mûstnat doktorandy a vûdecké pracovníky v rámci grantÛ. To
v‰e prospívá excelenci a excelence prospívá rozvoji tûchto ak-
tivit. Vûfiím, Ïe dÛraz na excelenci se zprostfiedkovanû projeví
i na prosperitû ústavu. KéÏ by excelence prostupovala i vûdní
politikou!

2. Pro dosaÏení excelence dlouhodobû vyuÏíváme ve‰ker˘
prostor, kter˘ k tomu máme, zejména morální i finanãní moti-
vaci vûdeck˘ch pracovníkÛ, ale i dal‰í, nepfiímé formy. Exce-
lentní v˘sledky nechápeme pouze jako pfiímé v˘sledky v˘zku-
mu (pfiedev‰ím publikace a aplikaãní v˘stupy), ale také se
zamûfiujeme na tzv. pfiesah (angl. outreach), kde oceÀujeme
zapojení vûdcÛ do v˘uky, ‰kolení doktorandÛ, podíl pracovníkÛ
na získávání nov˘ch grantÛ, zapojení do práce rÛzn˘ch vûdec-
k˘ch tûles, redakãních rad, organizace konferencí atp.V oblas-
ti morálních ocenûní vyuÏíváme kaÏdou pfiíleÏitost pro navrho-
vání vhodn˘ch kandidátÛ na ocenûní udûlovaná rÛzn˘mi
institucemi. Pro doktorandy organizujeme kaÏdoroãnû tzv. dok-
torandské dny, které jsou pfiehlídkou prací doktorandÛ za po-
slední rok; nejlep‰í pfiíspûvky finanãnû oceÀujeme. V˘‰e mi-
mofiádn˘ch roãních odmûn vûdeck˘ch pracovníkÛ nejvíce
závisí na poãtu a kvalitû jejich publikací za dan˘ rok. Kritéria
excelence tvofií hlavní náplÀ pravideln˘ch atestací vûdeck˘ch
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Dal‰í ãtyfii fieditelé akademick˘ch pracovi‰È odpovídají na anketu Akademického bulletinu.

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

pracovníkÛ. Od v˘sledku atestace se odvíjí mzda pracovníka.
Pro nejlep‰í vûdecké pracovníky vyuÏíváme moÏnosti stanove-
ní osobních mezd a jiÏ jsme také podali návrh na emeritního
v˘zkumného pracovníka z na‰eho ústavu.

3. Postupnû si zvykáme. Pfiechod na nové podmínky byl ad-
ministrativnû nároãn ,̆ pro vûdce na‰tûstí neznamenal vût‰í
problémy. Uãíme se vést ústav ve spolupráci s radou instituce
a s dozorãí radou a naopak, zejména rada instituce si zaãíná
uvûdomovat, nejen jaké moci, ale i jaké odpovûdnosti se jí do-
stává. Pfiibylo administrativní a organizaãní práce spojené
s udrÏováním chodu tûchto orgánÛ. Zaãínají se vyjevovat nedo-
statky a slabiny pfiíslu‰ného zákona – napfi. právû zmínûná od-
povûdnost ãlenÛ rad za jejich rozhodnutí je velmi nejasná. Cel-
kovû lze fiíci, Ïe operativnost rozhodování v pfiípadech, které
musejí b˘t projednány v radû, se sníÏila, na druhé stranû, pfií-
slu‰ná rozhodnutí jsou ãinûna kvalitnûji a „demokratiãtûji“. Zde
velmi oceÀujeme pfiínos externích ãlenÛ rad, ktefií nás vidí z od-
stupu, jinou optikou a mají zku‰enosti odli‰né od na‰ich. Jako
perliãku bych zmínil, Ïe jeden externí ãlen na‰í rady z mimoa-
kademického prostfiedí se pozastavil nad pojmem „vûdecká ex-
celence“, kter˘ vnímal jako ponûkud ne‰Èastn ,̆ teatrální, spí‰e
jako titul neÏ jako vyjádfiení v˘jimeãné kvality práce vûdce.

RNDr. Pavel Hejda, CSc.,
Geofyzikální ústav AV âR, v. v. i.

1. V˘zkum provádûn˘ na ústavu se
dá z hlediska metodiky fie‰ení rozdûlit
na observatorní a terénní mûfiení vãet-
nû zpracování dat, interpretaci dat, la-
boratorní experimenty a matematické
modelování. Zvlá‰tû poslednû jmeno-
vaná oblast, která vÏdy patfiila a dosud

patfií k siln˘m stránkám v˘zkumu, má nejvût‰í problémy pfii zís-
kávání mlad˘ch, pro vûdu zapálen˘ch pracovníkÛ. Je to po-
chopitelné, neboÈ s nedostatkem posluchaãÛ se pot˘kají i ná-
roãné matematické a fyzikální obory na vysok˘ch ‰kolách.
Podpofie této oblasti bych chtûl vûnovat zv˘‰enou pozornost,
aniÏ budu bránit rozvoji oborÛ ostatních. Kondicionál jsem
v pfiedchozí vûtû pouÏil zcela zámûrnû. Rozvoj pracovi‰tû zá-
leÏí pfiedev‰ím na samotn˘ch vûdeck˘ch pracovnících. ¤editel
mÛÏe nûãemu napomoci a mûl by si dávat pozor, aby nepfieká-
Ïel tam, kde pomoci nemÛÏe.

Prof. RNDr. Jifií Wiedermann, DrSc.,
Ústav informatiky AV âR, v. v. i.

1. Jednoznaãnû smûrem k excelen-
ci – a to ne pouze k vûdecké excelen-
ci. Rád bych, aby excelence prostupo-
vala v‰emi aktivitami ústavu, v první
fiadû samozfiejmû vûdou, ale také fiíze-
ním, sluÏbami i administrativou. Pouze
tak lze smûfiovat k vizi ústavu jako

I. OBLAST VùD O NEÎIVÉ P¤ÍRODù



2. SnaÏím se podporovat ty pracovníky, ktefií jsou schopni
a ochotni podávat excelentní v˘kon.Vnitfiní mzdov˘ pfiedpis byl
nastaven tak, Ïe se tarifní mzdy v jednotliv˘ch kategoriích vû-
deck˘ch pracovníkÛ nepfiekr˘vají a v nejvy‰‰í kategorii „vedou-
cí vûdeck˘ pracovník“ je nejvût‰í nárÛst. Zafiazení do této kate-
gorie má tudíÏ skuteãn˘ finanãní dopad. Velkou oporou pfii
prosazování excelence je atestaãní komise, která nasadila laÈ-
ku hodnû vysoko a dÛslednû ji respektuje. I kdyÏ ‰piãkov˘m vû-
deck˘m pracovníkÛm nemÛÏeme nabídnout mzdu srovnatel-
nou s tím, kolik by si mohli vydûlat v komerãní sféfie, musí b˘t
zfiejmé, Ïe v rámci ústavu se excelence vyplácí. Nejde ale jen
o mzdy. Podpora vynikajících pracovních t˘mÛ se musí t˘kat
napfiíklad i pfiístrojov˘ch investic.

3. PfiestoÏe pfiechod na v. v. i. znamenal zejména v poãáteã-
ním období znaãnou administrativní zátûÏ, povaÏuji tuto právní
formu za krok správn˘m smûrem. O mzdové oblasti jsem se jiÏ
zmínil v˘‰e. Slu‰í se je‰tû podtrhnout, Ïe zv˘‰ení platu si pra-
covník nemusí „zaslouÏit“ odpracovan˘mi léty, záleÏí jen na
v˘sledcích práce. To vná‰í do ústavÛ zdravé prvky trÏního pro-
stfiedí a motivaci pro mlad‰í pracovníky. Dal‰í v˘znamnou
zmûnou je nakládání s majetkem. Prodat kus nepotfiebného
pozemku vyÏadovalo v pfiíspûvkovém reÏimu souhlas vlády
a pfiíslu‰ná Ïádost leÏela nejménû rok na Ministerstvu financí.
V souãasné dobû takovou záleÏitost posuzují v prvé fiadû ãle-
nové Dozorãí rady, ktefií jsou s ãinností ústavu dobfie obezná-
meni a mohou pfiijmout kvalifikované rozhodnutí. Akademická
rada pak vydá své stanovisko obvykle na nejbliÏ‰ím zasedání.
Dobr˘ pocit mám i ze spolupráce s Radou pracovi‰tû. âlenové
Rady pfiedloÏené návrhy peãlivû ãtou i kriticky posuzují, disku-
ze na zasedání Rady není vÏdy jednoduchá, ale v dÛsledku je
to ku prospûchu ústavu. Principy v. v. i., které vnímám jako vût-
‰í volnost i vût‰í odpovûdnost, jsou mi blízké.

Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.,
Ústav geoniky AV âR, v. v. i.

1. Vûdecké pracovi‰tû se rozvíjí rÛz-
n˘mi smûry, coÏ souvisí s jeho hlavním
zamûfiením a dal‰ími okolnostmi. Pr-
votnû jde o práci jednotliv˘ch vûdec-
k˘ch pracovníkÛ, o pokrok v jejich kon-
krétním v˘zkumu, o vyuÏití nov˘ch

inspirací získan˘ch na konferencích a jin˘ch setkáních,
o spolupráci, sledování literatury apod. Jde také o priority gran-
tov˘ch agentur a poptávku po aplikacích. Je dobfie, kdyÏ se
tento individuální rozvoj dafií propojovat, doplÀovat, a tím posi-
lovat. A tady je prostor pro fieditele a vedoucí pracovníky, ktefií
by se mûli snaÏit jednak vytváfiet materiální zázemí, jednak po-
silovat a organizovat spolupráci, oceÀovat v˘sledky, snaÏit se
spoluvytváfiet podnûtnou a kritickou vûdeckou atmosféru.
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Myslím, Ïe rozvoj na‰eho ústavu potfiebuje právû posílení spo-
lupráce, vãetnû mezinárodní, roz‰ífiení zájmÛ do nov˘ch oblas-
tí, správné vyváÏení základního a aplikovaného v˘zkumu.

2. Excelenci tvofií osobnosti. Klíãové osobnosti je potfieba
podporovat a vytváfiet podmínky pro jejich práci. ZároveÀ je po-
tfieba hledat a postupnû vychovávat i jejich nástupce. Excelen-
ce ve vûdû znamená vynikající v˘sledky v mezinárodním mû-
fiítku. Mezinárodní aktivita a spolupráce je proto také jedním
z pfiedpokladÛ excelence.

3. Novému právnímu statutu muselo vedení vûnovat v tomto
roce znaãné úsilí a vytvofiit systém pfiizpÛsoben˘ podmínkám
vlastního ústavu. Pracovi‰tû získala práva, ale také fiadu no-
v˘ch povinností, které znamenají administrativní práci i finanã-
ní v˘daje, napfi. na audit. Vûdeckou práci nov˘ systém zatím
u nás neovlivÀuje, uvidíme, jak tomu bude v budoucnu, napfi.
v souvislosti s evropsk˘mi fondy a projekty.

III. OBLAST HUMANITNÍCH 
A SPOLEâENSK¯CH VùD

Prof. PhDr. Marek Blatn˘, CSc.,
Psychologick˘ ústav AV âR, v. v. i.

1. Hlavní úkol na‰eho pracovi‰tû vi-
dím pfiedev‰ím v uplatÀování vûdec-
k˘ch v˘sledkÛ v mezinárodním kon-
textu a v dal‰ím rozvíjení existující
meziinstitucionální a mezinárodní spo-
lupráce. Po stránce ekonomického za-

bezpeãení v˘zkumu vidím nutnost vyuÏívat evropsk˘ch zdrojÛ
financování vûdy.

2. Excelenci ve v˘zkumu lze dosáhnout jedinû tím, budou-li
v ústavu pracovat excelentní vûdci a v˘zkumné t˘my. Aby tako-
ví lidé v Akademii pracovali, je potfieba jim zajistit komfortní ba-
datelské podmínky (pfiístup k informacím, technické vybavení,
podpora v˘jezdÛ do zahraniãí), systematicky pracovat s dok-
torsk˘mi studenty a zaãínajícími kolegy, poskytovat prostor
pracovníkÛm s dlouhodob˘mi vizemi a koncepãním uvaÏová-
ním a souãasnû provádût soustavné hodnocení vûdeckého v˘-
konu (atestace, roãní hodnocení).

3. Zatím mohu hodnotit jen velmi struãnû: více svobody
a flexibility, více agendy a zodpovûdnosti. �

(Pokraãování)
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Dne‰ní doba, kdy se vyÏadují informace v krátkém 
ãase a pokud moÏno za málo penûz, nepfies-

nosti pfiímo nahrává. Takováto situace rozvoji po-
mûrnû obtíÏného oboru nesvûdãí, naopak si lidé na
málo kvalitní data postupnû zvykají a nesnaÏí se
dosáhnout kvalitnûj‰ích v˘sledkÛ. Do tisícÛ hektarÛ
a milionÛ kubíkÛ nádrÏí a jezer se nejedna nepfies-
nost pohodlnû vejde, moÏnost ovûfiit v˘sledky je ale
obvykle velmi obtíÏná.

Návrat k pracnému získávání ovûfiitelného pravdi-
vého obrazu nepÛsobil zprvu dojmem úspû‰né mar-
ketingové strategie. KdyÏ jsme pfied tfiemi lety vyhlá-
sili téma konference, která postiÏení pravdivého
obrázku vrací mezi priority, byli jsme zvûdaví, jak na‰e
osamocená v˘zva dopadne. Po nesmûl˘ch zaãátcích
pfiedãila odezva v‰echna oãekávání.Na konferenci do
âesk˘ch Budûjovic se ve dnech 11.–15. záfií 2007
sjelo 110 odborníkÛ ze 34 zemí pûti kontinentÛ. Kon-
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Hledání pravdivého obrazu je samozfiejm˘m základním krédem kaÏdého vûdce.
Pfiesto se právû toto hledání stalo podtitulem mezinárodní konference Fish Stock

Assessment Methods for Lakes and Reservoirs:Toward the true picture of fish stock.
Ve snaze vûdcÛ porozumût dûjÛm pod hladinou pfiedstavuje vodní prostfiedí stále znaãnou

pfiekáÏku. Navíc rybí obyvatelé nádrÏí a jezer zfiídkakdy pfii prozrazování tajemství své
biologie spolupracují. Jak˘ div, jsme-li ãasto svûdky toho, Ïe se nûktefií badatelé 

spokojují s obrazem, kter˘ má k pravdivému dost daleko.

ZA PRAVDIV¯M OBRAZEM DùJÒ
POD HLADINOU VOD

u d á l o s t

Prohlídka
prÛzkumné techniky
na Hydrobiologické

stanici Biologického
centra AV âR 

na ¤ímovû vzbudila
velk˘ zájem

úãastníkÛ.

ferenci pofiádalo Biologické centrum AV âR – Hydro-
biologick˘ ústav ve spolupráci s European Inland
Fisheries Advisory Comission (EIFAC), Evropskou
komisí pro normalizaci (CEN) a Jihoãeskou univerzi-
tou.Zahájení se zúãastnili vedoucí pfiedstavitelé kraje,
mûsta, AV âR a JU. Z 62 prezentací vybran˘ch pro
ústní pfiednes neodpadla ani jediná. Odborn˘ pro-
gram doplÀovalo 34 posterÛ a pût specializovan˘ch
workshopÛ. Drtivá vût‰ina úãastníkÛ setrvala aÏ do
samého konce a na adresu pofiadatelÛ dorazily de-
sítky ústních i písemn˘ch podûkování. Jeden zná-
m˘ britsk˘ odborník shrnul situaci slovy, Ïe je‰tû ze
Ïádné konference neodjíÏdûl s tolika papíry popsa-
n˘mi uÏiteãn˘mi poznámkami.

Skuteãn˘ obraz rybích obsádek tedy vûdeckou
komunitu stále zajímá. Z tohoto hlediska mûly velk˘
ohlas zejména pfiíspûvky kriticky ovûfiující limitace
a v˘povûdní schopnosti „módních“ metodick˘ch pfií-
stupÛ, zejména pouÏití tenatních sítí a hydroakus-
tické techniky, které se dnes vyuÏívají nejãastûji. Na
druhou stranu se ukázalo, Ïe aÏ pfiíli‰ málo pozor-
nosti se dnes vûnuje tzv. aktivním zpÛsobÛm získá-
vání vzorkÛ ryb vleãn˘mi a zátahov˘mi sítûmi, elek-
trolovem ãi vizuálními pfiístupy. Nepoãetné, ale
kvalitní referáty na tato témata zároveÀ ukázaly ne-
nahraditelnost tûchto pfiístupÛ, pokud chceme o vo-
dách získat pravdiv˘ obrázek. Pfiínos pofiádajícího
pracovi‰tû ke studiu rybích obsádek aktivními me-
todami byl ocenûn v˘zvou ke koordinování pfiípravy
evropského standardu na pouÏití zátahov˘ch sítí
a evropského projektu na vyvinutí metod tralování
ve sladk˘ch vodách. Tato témata byla zároveÀ vy-
brána jako nosná pro pfií‰tí podobná setkání. Ze-
jména vzorkování vleãn˘mi sítûmi se jeví jako slib-
n˘ pfiístup pro získávání skuteãnû nezkresleného
obrázku o rybích spoleãenstvech nádrÏí a jezer. Je
v‰ak nesmírnû nároãné na zafiízení (silné taÏné
lodû a speciálnû konstruované sítû) a know-how,
a tak si Ïádná jednotlivá zemû netroufá sama vy-
tvofiit metodiku vzorkování pro sladké vody. PotfiebuFO
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mezinárodního pfiístupu k tomuto problému podtr-
hává téÏ moÏnost tûÏit z bohat˘ch zku‰eností kole-
gÛ pracujících na mofii.

Velká pozornost se pfii konferenci vûnovala stan-
dardizaci vzorkovacích metod jakoÏto cestû k dosa-
Ïení co nejlep‰ích a vzájemnû srovnateln˘ch v˘-
sledkÛ. Standardizace probíhá nezávisle v EU
a USA a leto‰ní setkání znamenalo dÛleÏit˘ krok
k propojení standardÛ. Ameriãtí vûdci dostali ke ãte-
ní a k okomentování standardy evropské a naopak.
Bylo velmi pfiíjemné b˘t katalyzátorem takovéto v˘-
mûny. ZároveÀ se pfii konferenci bofiily umûlé barié-
ry mezi „normalizaãními“ institucemi (státní orgány)
a akademickou sférou. DÛleÏitost standardÛ pro
sledování ryb nádrÏí a jezer byla mnohokrát potvr-
zena, zároveÀ se v‰ak ukázala nutnost jejich zdo-
konalování a skuteãnost, Ïe na samotné hranici po-
znání nelze na souãasné standardy pfiíli‰ spoléhat.
Univerzálním standardem zÛstává kritické oko,
zdrav˘ rozum a poctivá práce.

K úspûchu setkání v nemalé mífie pfiispûla i ex-
kurze na údolní nádrÏ ¤ímov spojená s prohlídkou
techniky, která se pouÏívá pro prÛzkumy na‰ich ná-
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Mezi nejperspek-
tivnûj‰í metody
pfiímého odlovu
vzorkÛ ryb 
ve volné vodû
nádrÏí a jezer patfií
ko‰elkové nevody
(vlevo) a vleãné
sítû (vpravo).
V dne‰ní dobû
zaãínáme znát
jejich úãinnost 
pro vzorkování
rybího plÛdku.
Poznání úãinnosti
pro vzorkování
ostatních star‰ích
roãníkÛ ryb 
je v˘zvou 
pro pfií‰tí studie.

Konference
pfiilákala odborníky
ze 34 zemí.

drÏí, a do âeského Krumlova. Úãastníci pfiedloÏili
organizátorÛm 40 rukopisÛ, z nichÏ musí organi-
zaãní v˘bor vybrat zhruba polovinu pro tématické
ãíslo vûdeckého ãasopisu Fisheries Research, kte-
ré by se mûlo stát klasickou pfiíruãkou pro dal‰í
vzorkování nádrÏí a jezer.

Ná‰ zájem o rybí obsádky nádrÏí pramení pfiede-
v‰ím ze snahy pochopit fungování v‰ech dÛleÏit˘ch
sloÏek vodního ekosystému.V˘znam pravdivého ob-
razu pro toto poznání je nasnadû. Procesy pod hladi-
nou nádrÏí jsou v‰ak vzru‰ující nejen z hlediska vû-
deckého, ale mají i fiadu praktick˘ch dopadÛ pro
zachování kvality vody, rybáfiské vyuÏití pfiírodních
zdrojÛ a ochranu cenn˘ch jezerních systémÛ. Velk˘
zájem úãastníkÛ o pfiístupy vzorkování ryb rozpraco-
vané v âR a ohlas na 15 ãesk˘ch pfiíspûvkÛ byl pro
nás opravdov˘m zadostiuãinûním, Ïe námi nastou-
pená cesta hledání „true picture“ nebyla ztracenou
investicí. �

JAN KUBEâKA, JI¤Í PETERKA, 
JOSEF MATùNA, EVA HOHAUSOVÁ,

Biologické centrum AV âR, v. v. i., 
Hydrobiologick˘ ústav

FO
TO

:J
I¤

Í P
ET

ER
KA

,A
RC

HI
V 

BC
 A

V 
âR

FO
TO

:M
O

JM
ÍR

 V
A·

EK
,A

RC
HI

V 
BC

 A
V 

âR

FO
TO

:P
ET

R 
ZN

AC
HO

R,
AR

CH
IV

 B
C 

AV
 â

R



bulletin
ak

ad
em

ick
˘

Tento problém je zvlá‰tû v˘znamn˘ v pfiípadû zá-
kladního v˘zkumu, kter˘ nemá bezprostfiední ko-

merãnû zhodnotitelné v˘stupy. Dlouhodobé zku‰e-
nosti z nejvyspûlej‰ích zemí ukazují, Ïe kvalitu zá-
kladního v˘zkumu mohou zhodnotit pfiedev‰ím
v˘zkumníci a Ïe nejlep‰ím mûfiítkem této kvality b˘vá
citaãní odezva vûdeck˘ch publikací popisujících nové
skuteãnosti. Jin˘mi slovy, kvalitní v˘zkumné práce ne-
zapadnou, ale jsou v˘chodiskem pro práci dal‰ích ba-
datelÛ, ktefií tyto práce citují v následn˘ch publikacích.
Na citaãních ohlasech prací je zaloÏeno hodnocení
kvality ãasopisÛ podle takzvan˘ch impakt faktorÛ (IF).1

Obecnû panuje shoda, Ïe ãasopisy s vysok˘m IF jsou
prÛkopnické, které pfiijímají pouze vûdecké práce
s vysok˘m inovaãním nábojem, a publikovat v nich je
prestiÏní záleÏitostí, neboÈ rukopisy recenzují na nej-
pfiísnûj‰í mezinárodní úrovni ‰piãkoví odborníci v da-
ném oboru. Nepfiekvapuje proto, Ïe mezi korespon-
denãní autory ãlánkÛ v tak kvalitních ãasopisech,
jak˘mi jsou napfi. Science (aktuální IF = 30,028) nebo
Nature (IF = 26,681), patfií jen málo ãesk˘ch vûdcÛ.

PoÏadavek na aktuální porovnání kvalit v˘stupÛ vû-
deck˘ch t˘mÛ se promítl do scientometrické praxe
v fiadû v˘zkumn˘ch pracovi‰È, na kter˘ch byly vypra-
covány pomûrnû solidní postupy, jeÏ berou v úvahu
napfiíklad nejen kvalitu ãasopisu (mûfienou IF), ale
také podíl autorÛ pracovi‰tû na konkrétních publika-
cích; to je zvlá‰tû dÛleÏité u t˘mov˘ch prací, na jejichÏ
realizaci se podílí fiada pracovi‰È. RovnûÏ se oceÀuje,
zda z hodnoceného pracovi‰tû je první anebo kores-
pondující autor, ktefií obvykle mívají vût‰í zásluhu na
práci neÏ ostatní ãlenové autorského kolektivu (viz
napfi. AB 02/1998).2 Tato scientometrická kritéria jsou
v˘znamn˘m podkladem pro hodnocení pracovních
kolektivÛ, ale nikdy nejsou (nemûla by b˘t) povaÏová-
na za jediná (absolutní) kritéria, jeÏ rozhodují o osudu
vûdcÛ. Nemohou totiÏ nahradit proces hodnocení ko-
lektivem odborníkÛ, ktefií vezmou v úvahu v‰echny
dal‰í faktory, jeÏ nelze postihnout scientometrick˘mi
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âtenáfie Akademického bulletinu jistû není nutné pfiesvûdãovat o tom,
Ïe vûda je motorem rozvoje spoleãnosti a Ïe cílem kaÏdé zemû, a zvlá‰tû

takové, jako je ta na‰e, by mûla b˘t maximální snaha o podporu 
toho nejkvalitnûj‰ího vlastního v˘zkumu a v˘voje (VaV). Problémem v‰ak je,

jak tuto kvalitu hodnotit a jak investovat do toho skuteãnû nejlep‰ího.

HODNOCENÍ V¯ZKUMU A V
V ROCE 2007 – JD

p o l e m i k a

údaji, a ktefií pfiípadnû odstraní chyby, jimiÏ mohou b˘t
scientometrické metody zatíÏeny.

Ve snaze o objektivitu hodnocení VaV v âR vypra-
covala meziresortní pracovní skupina, sloÏená ze zá-
stupcÛ Rady pro v˘zkum a v˘voj (RVV), Ministerstva
‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy, poskytovatelÛ podpor
VaV, vysok˘ch ‰kol, prÛmyslové sféry a Akademie vûd
âR, Metodiku hodnocení v˘zkumu a v˘voje a jejich v˘-
sledkÛ v roce 2007 (MHVVV07).3 Hodnocení se pro-
vádí na základû usnesení vlády ze dne 23. 6. 2004.4

Jak se uvádí v MHVVV07, cílem bylo získat „ucelen˘
soubor informací o efektivnosti vyuÏití státních pro-
stfiedkÛ na VaV u jednotliv˘ch pfiíjemcÛ (institucí)
a u jednotliv˘ch poskytovatelÛ (resortÛ)“ a dále „vytvo-
fiit systém, kter˘ bude podkladem RVV pro provádûní
zmûn rozdûlení prostfiedkÛ na VaV, které má RVV kaÏ-
doroãnû promítat do návrhu v˘dajÛ na v˘zkum a v˘voj
na dal‰í rok“. Metodiku hodnocení v˘sledkÛ shrnuje ta-
bulka Bodové ohodnocení jednotliv˘ch druhÛ v˘sled-
kÛ, která je pfiílohou ã. 3 v˘‰e zmínûného dokumentu.

Pfiípravu metodiky pro hodnocení VaV je nutno sa-
mozfiejmû pfiivítat a je jistû Ïádoucí, Ïe se touto záleÏi-
tostí Rada vlády dlouhodobû zab˘vá. Jedná se o ne-
smírnû nároãn˘ úkol, kdy se vedle sebe srovnávají
a bodovû hodnotí tak odli‰né v˘stupy, jak˘mi jsou napfi.
v˘stupy spoleãensko-vûdních a pfiírodovûdn˘ch institu-
cí. Navíc je snaha srovnat témûfi nesrovnatelné – v˘-
stupy ve formû ãlánkÛ v impaktovan˘ch a nerecenzo-
van˘ch ãasopisech, knih a jejich dílãích kapitol,
pfiíspûvkÛ ve sbornících, patentÛ, zavedení polopro-
vozÛ, ovûfien˘ch technologií, pfiípravy nov˘ch plemen
a odrÛd, zavedení prototypÛ, uplatnûn˘ch metodik,
funkãních vzorkÛ, autorizovan˘ch softwarÛ a uÏitn˘ch
a prÛmyslov˘ch vzorÛ. Mezirezortní pracovní skupina
nakonec dospûla ke konsensu, jak by takové bodové
ohodnocení mûlo vypadat, a to je shrnuto v jiÏ zmínûné
pfiíloze ã.3.Chybí v‰ak provûfiení, zda toto bodové hod-
nocení v zásadû odpovídá poÏadavkÛm na hodnocení
kvality v˘stupÛ VaV a zda je lze vyuÏít pro hodnocení

1 http://scientific.thomson.com/free/essays/journalcitationreports/impactfactor/
2 http://abicko.avcr.cz/bulletin_txt_show_clanek.php?Cislo=02/1998&Poradi=08
3 http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=31543
4 http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=18750



na úrovni jednotliv˘ch pracovi‰È a men‰ích organizaã-
ních celkÛ. JiÏ pfii prvním náhledu na toto hodnocení je
patrné, Ïe pfiiná‰í znaãné problémy, které lze doku-
mentovat následujícím pfiíkladem.

Pfiedstavme si zjednodu‰enou situaci, Ïe budeme
srovnávat bodovou úspû‰nost dvou pracovi‰È základ-
ního v˘zkumu, která v hodnoceném období získala
po jedné publikaci v mimofiádnû kvalitním impaktova-
ném ãasopise, a Ïe pro toto hodnocení pouÏijeme
MHVVV07. Pfiedpokládejme dále, Ïe finanãní pro-
stfiedky pouÏité na v˘zkum byly u obou pracovi‰È
srovnatelné a Ïe obû jsou ve stejné skupinû – Bio-
vûdy. Bodové hodnocení se vypoãte podle vztahu uve-
deném v tabulce pfiílohy ã. 3 MHVVV07: 5 + (15 x IF
ãasopisu/medián IF oboru). Aktuální hodnotu IF kon-
krétního ãasopisu a oborového mediánu lze zjistit na
stránkách ISI Web of Knowledge.5

Vstupní údaje pro pracovi‰tû 1:
Publikace: Xien, P., Oien, Z., Hien, L., Opai, A.,

Novak, P., Huean, X.*, Nature, 151: 204–301, 2006
(IF = 26,681), oborov˘ medián ãasopisu = 0,466.

Vstupní údaje pro pracovi‰tû 2:
Publikace: Dvofiák, L.*, Nature Immunology 2006

(IF = 27,596), oborov˘ medián ãasopisu = 2,513.
(Autor s uvedenou afiliací k hodnocenému praco-

vi‰ti je podtrÏen, korespondenãní autor je oznaãen
hvûzdiãkou.)

Pfii hodnocení podle metodiky MHVVV07 dospûje-
me k tûmto bodov˘m hodnocením:
Pracovi‰tû 1: 864 bodÛ v˘poãet: 5 + (15 x 26,681/0,466)
Pracovi‰tû 2: 170 bodÛ v˘poãet: 5 + (15 x 27,596/2,513)

Závûr, kter˘ z tohoto bodového hodnocení vypl˘vá,
je, Ïe pracovi‰tû 1 má podstatnû vy‰‰í publikaãní v˘-
konnost (+ 694 bodÛ) a mûlo by b˘t pfiednostnû fi-
nancováno. Z pohledu pracovníka v oboru je v‰ak na
první pohled zfiejmé, Ïe toto bodové hodnocení je
hrubû zkreslující, neboÈ pfiíspûvek pracovi‰tû 2 je jiÏ
na první pohled ze scientometrického hlediska pod-
statnû v˘znamnûj‰í. Problém spoãívá v tom, Ïe (1)
oborov˘ medián IF nemusí odpovídat realitû. Nature,
stejnû jako Science a napfiíklad i Proc. Natl. Acad.
Sci. USA (aktuální IF = 9,643) jsou zafiazeny mezi ãa-
sopisy „mezioborové“, které mají v prÛmûru niÏ‰í IF
(Nature, Science a Proc. Natl. Acad. Sci. USA jsou
mezi nimi v˘jimkami). Na druhé stranû, vysoce kvalit-
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ní ãasopis Nature Immunology je zafiazen mezi ãaso-
pisy imunologické, které mají v prÛmûru vy‰‰í IF, a to
je pfii hodnocení pomocí MHVVV07 v˘znamnû zne-
v˘hodÀuje. (2) Daleko závaÏnûj‰í problém v‰ak spo-
ãívá v tom, Ïe do hodnocení se nebere v úvahu podíl
autorÛ hodnoceného pracovi‰tû na publikaci. V publi-
kaci pracovi‰tû 1 se jedná spí‰e o minoritní pfiíspû-
vek pracovi‰tû k publikaci, kdy první ani korespondu-
jící autor nejsou ãleny hodnoceného pracovi‰tû
a hlavní zásluhu na práci má jiné neÏ hodnocené pra-
covi‰tû. V pfiípadû publikace z pracovi‰tû 2 se na-
opak jedná o plnohodnotnou práci hodnoceného pra-
covi‰tû, ze kterého je jak první, tak i korespondenãní
autor (v jedné osobû).

ZaráÏející na pfiedkládaném hodnocení je, Ïe pra-
covní skupina pro pfiípravu MHVVV07 nevyuÏila zku-
‰eností, které vyplynuly z nûkolikaletého pouÏívání
scientometrick˘ch metod na nûkter˘ch pracovi‰tích
základního v˘zkumu; viz napfiíklad jiÏ zmínûn˘ pfiís-
pûvek v AB 02/1998. Podle této metodiky (Metodika
ÚMG) se vypoãtou „publikaãní body“ následovnû:
(IF/n + 2) * y, kde n = poãet autorÛ na publikaci a y = po-
ãet autorÛ publikace z hodnoceného pracovi‰tû nav˘-
‰en˘ o +1, pokud je první nebo korespondenãní autor
z hodnoceného pracovi‰tû, nebo nav˘‰en˘ o + 2, po-
kud je první a korespondující autor z hodnoceného
pracovi‰tû. Pfii tomto hodnocení dopadne bodov˘
zisk obou v˘‰e uveden˘ch pracovi‰È následovnû:
Pracovi‰tû 1: 3,34 bodu v˘poãet: (26,681/8) x 1
Pracovi‰tû 2: 27,6 bodu v˘poãet: (27,596/3) x 3

Z tohoto bodového hodnocení vypl˘vá, Ïe praco-
vi‰tû 2 má podstatnû vy‰‰í (8x) publikaãní v˘kon

V¯VOJE A JEJICH V¯SLEDKÒ
DEME SPRÁVN¯M SMùREM?

5 http://portal.isiknowledge.com/portal.cgi?DestApp=JCR&Func=Frame
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ní je ze scientometrického hlediska uÏiteãnûj‰í neÏ
hodnocení zaloÏené na metodice MHVVV07.

Zku‰enosti ukázaly, Ïe ani pfii tomto druhém zpÛ-
sobu hodnocení nemá hodnocení absolutní vypoví-
dací hodnotu a nemÛÏe nahradit práci hodnotitelské-
ho grémia, jeÏ je sloÏeno z odborníkÛ, ktefií vyuÏijí
bodového hodnocení jako dÛleÏitého, ale nikoliv ab-
solutního kritéria pro rozhodování o financování jed-
notliv˘ch pracovi‰È. Jistû by bylo chybou, kdyby napfi.
v rámci „taktizování“ pro aplikaci MHVVV07 do‰lo
k „utrácení penûz“ za neuplatnitelné domácí nebo
dokonce mezinárodní patenty (s velk˘m bodov˘m
ziskem) a v institucích základního v˘zkumu by klesl
tlak na publikování v prestiÏních mezinárodních ãa-
sopisech. Tato fatální chyba by nás v horizontu nûko-
lik let mohla vyfiadit z úspû‰nosti v získávání grantÛ
v prestiÏních mezinárodních soutûÏích.

Bodové hodnocení v˘sledkÛ VaV ve formû polo-
provozÛ a dal‰ích ekonomicky zhodnotiteln˘ch

v˘stupÛ, jak je uvedeno v pfiíloze ã. 3 MHVVV07, je
rovnûÏ spojeno s urãit˘m problémem. Je totiÏ dobfie
známa skuteãnost, Ïe jen malá frakce tûchto v˘stupÛ
je skuteãnû kvalitních a pfiiná‰í ekonomick˘ uÏitek.
Pokud nedojde k jejich komerãnímu zhodnocení, po-
pfiípadû nejsou publikovány v kvalitních recenzova-
n˘ch ãasopisech, mohou b˘t jako v˘stupy bezcenné.
Pfiidûlení bodÛ za tyto v˘stupy je nutno povaÏovat za
zajímav˘ experiment, kter˘ doposud nebyl ovûfien,
a jistû bude zajímavé zjistit, zda existuje korelace
mezi pfiidûlen˘mi body a ekonomick˘mi dopady tûch-
to v˘stupÛ. Urãit˘ optimismus je namístû; ze zku‰e-
nosti s aplikací scientometrick˘ch metod v oblasti zá-
kladního v˘zkumu vyplynulo, Ïe pracovi‰tû, která
mají vysoké bodové hodnocení pomocí scientome-
trick˘ch metod zaloÏen˘ch na IF, mají obvykle vysoké
hodnocení pfii skuteãné anal˘ze citaãních ohlasÛ
prací. I pfii citaãní anal˘ze prací je v‰ak nutno pfiihléd-
nout k povaze publikací, zda vysoce citované práce

8ab

p o l e m i k a

jsou skuteãnû v˘sledkem produkce pracovi‰tû nebo
spí‰e reflektují kvalitu jin˘ch pracovi‰È s minoritním
podílem hodnoceného pracovi‰tû.

Metodiku MHVVV07 je nutné v této etapû povaÏo-
vat za pokus o objektivizaci vûdy, ale nikoliv za jiÏ
ovûfien˘ nástroj, kter˘ i neodborníkovi s kalkulaãkou
v ruce umoÏní udûlat závûr o pracovi‰ti. Finální ver-
dikt by mûl b˘t vÏdy na úrovni odborníkÛ hodnotitelské-
ho grémia, ktefií by mûli mít jako podklad k hodnoce-
ní nejen vhodnû zpracované scientometrické/bodové
údaje, ale také podklady, které byly pouÏity pro toto
hodnocení, aby bylo zfiejmé, odkud plynou hlavní bo-
dové zisky hodnoceného pracovi‰tû, zda se jedná
o skuteãnû v˘znamné vlastní v˘sledky nebo o margi-
nální pfiíspûvky jin˘m pracovi‰tím.

Mohlo by se zdát, Ïe problémy, které z v˘‰e uve-
deného pfiíkladu vypl˘vají, jsou spojeny s aplikací
MHVVV07 na malé soubory dat a Ïe pfii pouÏití vût-
‰ích souborÛ, napfiíklad pfii hodnocení cel˘ch ústavÛ,
bude chyba zanedbatelná. Tento pfiedpoklad v‰ak
nemusí odpovídat realitû, neboÈ uveden˘ nesmysln˘
rozdíl 694 bodÛ ve prospûch pracovi‰tû 1 by musel
b˘t na pracovi‰ti 2 kompenzován více neÏ 50ti publi-
kacemi v impaktovan˘ch ãasopisech o prÛmûrném
IF = 1 (za pfiedpokladu oborového mediánu 2). Pokud
by se mûla kompenzovat zv˘‰ená kvalita publikací
pracovi‰tû 2 (vypoãtená podle Metodiky ÚMG), pak
by rozdíl podle metodiky MHVVV07 pfiedstavoval aÏ
450 publikací s IF = 1. To není zanedbatelné. Stejnû
tak mÛÏe b˘t zavádûjící udûlit pracovi‰ti 500 bodÛ za
pouhou minoritní spoluúãast jednoho pracovníka
hodnoceného pracovi‰tû na mezinárodním patentu
s mnoha spoluautory.

Z v˘‰e uveden˘ch pfiíkladÛ vypl˘vá, Ïe MHVVV07
by mûla b˘t doplnûna o parametr, kter˘ bere

v úvahu poãet autorÛ v˘sledku z hodnoceného pra-
covi‰tû a afiliaci prvního a korespondujícího autora.
To by odstranilo nejen nûkteré z v˘‰e uveden˘ch pro-
blémÛ, ale také napfiíklad fie‰ilo i to, Ïe za jeden v˘-
sledek kolektivní práce nûkolika institucí nebudou mít
stejné poãty bodÛ v‰echna zúãastnûná pracovi‰tû
bez ohledu na jejich podíl na v˘sledku.Tato modifika-
ce by nemûla ãinit problém, neboÈ v databázích
vstupních informací pro hodnocení podle MHVVV07
jsou tyto údaje dostupné a jedná se pouze o úpravu
v˘poãetního algoritmu.

Lze jen doufat, Ïe MHVVV07 je mezistupnûm
v hledání nov˘ch objektivizujících pfiístupÛ k hodno-
cení VaV a jejich v˘sledkÛ, které budou dále dopra-
covány tak, aby pfiispûly ke zkvalitnûní ãeské vûdy
a v˘zkumu. �

PETR DRÁBER,
Ústav molekulární genetiky AV âR, v. v. i.



DluÏno podotknout, Ïe teprve pfii srovnání pre-
zentací zastoupen˘ch institucí jsem si plnû uvû-

domila, proã se prezentace popularizaãních aktivit
Akademie vûd âR, jeÏ zaznûla pfied rokem v Praze
v rámci spoleãného semináfie s nûmeckou Spoleã-
ností Maxe Plancka o managementu ‰piãkové vûdy
(viz AB 4/2006), setkala s tak velk˘m uznáním.
MnoÏství a kvalita aktivit, jimiÏ se na‰e akademie
dostává do vefiejného povûdomí, totiÏ rozhodnû ne-
jsou zanedbatelné!

Ale zpût k celoevropskému pohledu na téma,
proã je pro v˘zkumnou komunitu tak dÛleÏit˘ kontakt
a práce s vefiejností, jak se to dûlá v rÛzn˘ch zemích,
zda jsou novináfii schopni srozumitelnû komunikovat
s vûdci a opaãnû, pí‰e-li se o v˘zkumu málo nebo
‰patnû, Ïe je informací o úspû‰ích evropské vûdy
a v˘zkumu ve srovnání s Amerikou stále nedostatek,
nebo-li k náplni dublinského semináfie.

S pfiedná‰kami vystoupili Henri Boffin, zástupce
Evropské jiÏní observatofie, mezi jejíÏ ãleny patfií
i âeská republika; editor irského ãasopisu Science
Spin Tom Kennedy poukázal na situaci, kdy se v tis-
kov˘ch zprávách upfiednostÀují informace o organiza-
ci a financování v˘zkumu pfied vlastními vûdeck˘mi
v˘sledky, které ale jsou pro novináfie nejdÛleÏitûj‰í.
Zákulisí tfií hlavních evropsk˘ch PR pracovi‰È v Nû-
mecku, Velké Británii a Belgii odhalili Andreas Archut
z Univerzity v Bonnu, jeho kolega „ve zbroji“ Tom
Miller z Imperial College a Frederik Wittock zastupují-
cí farmaceutick˘ v˘zkum ve firmû Johnson & John-
son.Ti v‰ichni se shodli, Ïe je pro nû naprosto zásad-
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PrÛãelí Královské
irské akademie 
na Dawson Street

Pro novináfie jsou
nejdÛleÏitûj‰í zprávy
o vûdeck˘ch
v˘sledcích,
uvedl ‰éfredaktor
ãasopisu 
Science Spin 
Tom Kennedy.
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ní plná podpora jejich fieditelÛ a rektorÛ, ale i samot-
n˘ch v˘zkumníkÛ a také dobré vztahy s médii.

Irské zku‰enosti pfiedstavil Brian Trench z Dublin
City University, kter˘ se kriticky vyjádfiil k malé schop-
nosti irsk˘ch v˘zkumn˘ch subjektÛ srozumitelnû ko-
munikovat na jejich webov˘ch stránkách s vefiejností.
Také publikování pfiíli‰ mnoha tiskov˘ch zpráv je ne-
jen nadbyteãné, ale dokonce kontraproduktivní, zdÛ-
raznila Elaine Quinn z Conway Institute of Biomole-
cular & Biomedical Research.Tim Kinsella, pfiedseda
sdruÏení irsk˘ch PR agentur, pro zmûnu pfiipomnûl
úlohu médií jako zprostfiedkovatele informací ‰iroké-
mu publiku. David Young z University of Ulster doplnil,
Ïe média mohou navíc úspûchy lokálního charakteru
pozvednout aÏ na mezinárodní úroveÀ. Ekonomické-
ho rÛstu v Irsku a celé Evropû nelze dosáhnout bez
v˘zkumu, shrnul semináfi prof. Patrick Cunningham,
zmocnûnec vlády pro vûdu a v˘zkum, a pfii tom hrají
nesmírnû dÛleÏitou roli také média.

VùDA
– VùC VE¤EJNÁ
Semináfi na téma popularizace evropské vûdy,
nebo také jak pomáhat, aby se v˘sledky
evropsk˘ch badatelÛ dostaly do vefiejného
povûdomí, uspofiádal Irish Research Council 
for Science, Engineering & Technology 
ve spolupráci s Nadací AlphaGalileo 
dne 17. fiíjna 2007 v sídle Královské irské akademie
v Dublinu. Evropské novináfie i PR pracovníky
univerzit a badatelsk˘ch institucí,
ktefií se na semináfi sjeli, ãekal maraton pfiedná‰ek
o zku‰enostech z Norska, Nûmecka, domácího Irska,
srovnání mediálních pracovi‰È na Univerzitû v Bonnu
a Královské koleje v Anglii, nadnárodní v˘zkumné
aktivity firmy sídlící v Belgii i pohled 
z Evropské komise.
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V plejádû vystoupiv‰ích fieãníkÛ jsem poÏádala
o pár slov zástupce generálního fieditelství Evrop-
ské komise pro v˘zkum. Patrick Vittet-Philippe
vyzval úãastníky semináfie k aktivnímu vzájemné-
mu dialogu mezi vûdeckou a novináfiskou obcí, ke
snaze udûlat co nejvíc pro zviditelnûní a v‰estran-
nou podporu evropského v˘zkumu. Vyzval také
vûdce k co nejsrozumitelnûj‰í komunikaci, ke
vstfiícnosti a otevfienosti k ‰iroké vefiejnosti.

Pane Philippe, co je podle Vás nejdÛleÏitûj‰ím
úkolem vûdeck˘ch novináfiÛ, vûdecké novinafiiny?

Vûdecká Ïurnalistika sehrává podstatnou úlohu
prostfiedníka mezi vûdci a laickou vefiejností. A právû
v tomto smûru hrají pfievelice dÛleÏitou roli novináfii
specializovaní na vûdu.Vût‰ina vûdeck˘ch pracovní-
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Vûdci musí hovofiit
srozumiteln˘m

a zfieteln˘m
jazykem, zdÛraznil
evropsk˘ komisafi

Patrick 
Vittet-Philippe.

Diskutovalo se
i v kuloárech 

pfii pfiestávkách.

kÛ jim je za to velmi vdûãná, protoÏe dokáÏí ãtenáfie
srozumitelnou fieãí informovat o sloÏité práci a v˘-
zkum tak zhodnotit. Vûdeãtí novináfii a v˘zkumníci
tedy Ïijí v jisté symbióze: vûdci potfiebují publikovat
a novináfii zase chtûjí psát dobré pfiíbûhy, nechtûjí jen
„pfiisluhovat“ vûdcÛm.To je, myslím, jisté napûtí mezi
aktéry téÏe hry. Pravidlem v‰ak b˘vá, Ïe tam, kde je
vûda úspû‰ná, vznikají i zajímavé ãlánky.Také si mu-
síme uvûdomit, Ïe ãtenáfii nechtûjí pouze suché in-
formace, ale chtûjí navíc porozumût, proã je vûda tak
dÛleÏitá, Ïe je nedílnou souãástí kaÏdodenního Ïivo-
ta a v‰ech dÛleÏit˘ch rozhodnutí, která dnes na‰e
spoleãnost dûlá: aÈ uÏ vládní orgány v na‰em za-
stoupení nebo jiné vlivné organizace… V zásadû lze
fiíci, Ïe je vûdecká Ïurnalistika souãástí dynamické
interakce s ostatními hráãi téÏe hry.

Ve svém pfiíspûvku jste uvedl, Ïe je vûdecká
Ïurnalistika daleko úspû‰nûj‰í v USA. Proã
tomu tak je?

V USA je to bezpochyby tamním kulturním klima-
tem a jistû také finanãním potenciálem. Vûdci jsou
zvyklí svoje v˘sledky pravidelnû prezentovat jak ve
specializovan˘ch periodikách, tak i v ãasopisech
pro laickou vefiejnost. Je to tradiãní zpÛsob, jak
o svém v˘zkumu informovat potenciální donátory.
RovnûÏ platí, Ïe pravidelná komunikace s médii na-
pomáhá prezentovat univerzity, na nichÏ vûdci pÛ-
sobí. Navíc tak pfiirozenû vzniká soutûÏivé prostfie-
dí, kde si badatelé nevymûÀují informace pouze
mezi sebou, ale také s vefiejností.

Obdobná spolupráce mezi vûdci a médii v Evropû
neexistuje.Vûdeãtí novináfii by se mûli snaÏit získat co
nejvíce prvních informací o nov˘ch projektech.V sou-
ãasné dobû je stav takov ,̆ Ïe 70 % zpráv pochází
z USA, 20 % z domovské zemû a pouh˘ch 10 % z ji-
n˘ch zemí Evropy. Na‰ím cílem je dosáhnout 20 %.

r e p o r t á Ï



Podle Va‰ich slov je vûdecká Ïurnalistika
v Evropû úspû‰ná pouze ve Velké Británii...

Bezpochyby tomu tak je. Vzájemná komunikace
mezi britsk˘mi vûdci byla vÏdy na vysoké úrovni.
Sám jsem prezentoval svou disertaãní práci v BBC.
Ve tfiicát˘ch a ãtyfiicát˘ch letech vznikaly programy
o práci tehdej‰ích v˘znamn˘ch vûdcÛ. Je tfieba si
uvûdomit, Ïe uÏ tehdy bylo BBC v britské spoleã-
nosti hlavním médiem s velkou pÛsobností. A navíc
se ti úspû‰ní, ktefií se objevili v rádiovém vysílání,
dfiíve ãi pozdûji objevili i v televizních programech.
V jin˘ch zemích Evropy to (tak brzo) neexistovalo.
Existují také klíãové organizace (napfiíklad Adoral),
které sehrávají roli prostfiedníka mezi vûdci a vefiej-
ností. Musím dodat, Ïe pracují velmi dobfie. Je to
bûh na dlouhou traÈ, ale za sebe musím fiíci, Ïe uãit
vûdce vycházet s médii, poskytovat rozhovory, pfii-
pravovat materiály pro novináfie apod. je zajímavá
práce. Dokonce si nedovedu pfiedstavit, Ïe by ve
Velké Británii existovala jediná univerzita, která by
nemûla své vlastní mediální oddûlení. Napfiíklad ve
·panûlsku, Francii nebo Itálii tomu tak není. Ve
Spojeném království se vûdci tû‰í neskuteãn˘m v˘-
hodám, aÈ uÏ se t˘kají respektu k nim nebo komuni-
kace s médii.

Je pravdou, Ïe plánujete pozvat k diskusi
kromû ÏurnalistÛ také editory periodik, která
se vûnují vûdecké oblasti?

Domníváme se, Ïe editofii zastávají dÛleÏitou roli
pfii závûreãném upravování textÛ. Novináfii pí‰ící
o vûdû jsou zpravidla vûdci, ktefií se spí‰e neÏli vlast-
nímu v˘zkumu vûnují psaní o vûdû. Vûdu milují, pí‰í
o ní, je to práce, která je baví. Dnes ráno se jeden
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Dublin se rozkládá 
na fiece Liffey.
Královská irská
akademie stejnû
jako slavná
nejstar‰í irská
univerzita Trinity
College leÏí na
jejím pravém
bfiehu.

z editorÛ dosti kriticky vyjadfioval k materiálÛm, které
dostává e-mailem: v zásadû jsou spí‰e propagandi-
stické (osoba ministra), neÏli by dobfie informovaly
o v˘sledcích vûdeck˘ch v˘zkumÛ. Pokud se zamûfií-
me na hlavní média – rádia, televize – závûreãná
rozhodnutí závisí na editorech. Oni vybírají pfiíspûvky
z fiady odvûtví: politiky, kultury a ekonomie. âasto se
mi stává, Ïe z oblasti vûdy dostávám ãlánky nudné
nebo pfiíli‰ sloÏité. V Bruselu se málokdy pfiihodí, Ïe
by vûdec byl zároveÀ i editorem. Je to velmi obtíÏné,
ale v zásadû ne nemoÏné. Bezpochyby pÛsobí
i otázka kulturního prostfiedí v jednotliv˘ch zemích,
napfiíklad ve ·panûlsku nebo ve Slovinsku, ale i ve
Velké Británii má vûda tradiãnû v denních periodi-
kách velké zastoupení, ale znám i zemû, kde vûdci
vÛbec nemají prostor k prezentaci.

Hovofiil jste o spoleãensk˘ch aspektech vû-
decké Ïurnalistiky, dokonce jste na nû kladl
dÛraz…

Uvûdomit si spoleãenské dÛsledky je podle mého
názoru velmi dÛleÏité. Novináfii pí‰í o vûdû nejen
proto, aby prezentovali nové objevy, ale také aby vy-
tváfieli dobré vztahy s vefiejností, která se o vûdu za-
jímá, aby vytvofiili pozitivní klima pro vztah
vûdec–laik. Je nutné, aby se ãtenáfii dozvûdûli, Ïe
vûda je dÛleÏitá, protoÏe podporuje debatu ve spo-
leãnosti. Vûda má b˘t souãástí v‰ech tûchto debat.
Dnes máme v‰e ve sv˘ch rukou, lidé se mohou
svobodnû rozhodnout, proã je vûda tak dÛleÏitou
souãástí demokracie, a Ïe kontrolou vûdeckého
pokroku a aktivit mají ve sv˘ch rukou lidé. �

Text a foto MARINA HUÎVÁROVÁ
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K T̆ dnu vûdy a techniky, kter˘ nav‰tívilo více jak
26 000 zájemcÛ, se pfiipojily téÏ vysoké ‰koly,

jmenovitû brnûnská Masarykova univerzita, olo-
moucká Univerzita Palackého a 1. lékafiská fakul-
ta v Praze. Z neuniverzitních institucí napfi. Muze-
um Policie âR, praÏsk˘ Kriminalistick˘ ústav
nebo Mûstská knihovna v Praze. Dlouholet˘ hlav-
ní partner T̆ dne vûdy a techniky âEZ, a. s., nad-
to pfiedstavil svÛj nov˘ projekt Bakaláfi, jenÏ si kla-
de za cíl zv˘‰it zájem studentÛ o zamûstnání
v jaderné energetice.

Pfiedná‰kové sály budovy Akademie vûd âR se
zaplÀovaly do posledního místa (celkem na Národ-
ní 3 pfii‰lo pfies 5000 lidí), ov‰em jednotlivé referáty
bylo moÏné sledovat z pohodlí domova díky on-line
pfienosÛm. Prostfiednictvím internetu se mohli zá-
jemci zúãastnit i pfiedná‰ek v Muzeu Policie âR,
v praÏské Mûstské knihovnû (na Mariánském ná-
mûstí prof. Milo‰ Grim hovofiil o medicínû budouc-
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Rozko‰ z chemie 
ve stylu Michaela
Londesborougha

z Ústavu anorganické
chemie AV âR mohli

studenti pocítit 
na vlastní kÛÏi.

Není svûtlo jako
svûtlo aneb Jak to

vidí rostliny,
se jmenovala

prezentace Ústavu
experimentální

botaniky AV âR,
jeÏ s pomocí 

Ïiv˘ch rostlin 
a videosekvencí

seznamovala zájemce
se zajímav˘mi

pfiíklady rostlinného
„zraku“.

nosti a moÏnostech vyuÏití kmenov˘ch bunûk)
nebo na nûkter˘ch místech v Brnû. Podobnû jako
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Aãkoliv si T˘den vûdy a techniky i pro tentokrát zachoval svÛj tradiãní název, inovoval se
letos do podstatnû del‰ího ãasového období. Zahájila jej totiÏ uÏ 25. fiíjna vernisáÏ

Encyklopedie knihy (viz AB 11/2007). Prvním listopadov˘m dnem odstartovaly pfiedná‰ky,
workshopy, v˘stavy a prezentace na mnoha obvykl˘ch i ménû obvykl˘ch místech.

Ústfiední motiv 7. roãníku TVT, jímÏ bylo svûtlo ve v‰ech jeho podobách, oÏivila vhodnû
naãasovaná vernisáÏ evropské putovní v˘stavy Fascinace svûtlem ve funkcionalistickém

prostoru VeletrÏního paláce. Z hlavního mûsta se vûdeck˘ a technick˘ program rozjel 
také do Brna, âesk˘ch Budûjovic, Ostravy a Olomouce, kam zavítal vÛbec poprvé.



v minulém roce zÛstávají vybrané pfiedná‰ky zá-
jemcÛm volnû pfiístupné na webov˘ch stránkách
http://press.avcr.cz/index.php?p=tyden-vedy-ko-
nec&thm=TVT.

Poãet spolupofiadatelÛ se roz‰ífiil ze 16 na 22,
a tak není divu, Ïe tomu odpovídalo i mnoÏství nej-
rÛznûj‰ích pfiíspûvkÛ a prezentací. Jejich pfiesn˘
v˘ãet obsahuje program TVT, a proto jen namátkou
pfiipomeÀme, Ïe napfi. v Muzeu Policie âR se po-
sluchaãi dozvûdûli o moderních technikách a tech-
nologiích v boji proti zloãinu, brnûnská Hvûzdárna
a planetárium M. Koperníka uspofiádala pofiad o bu-
doucnosti ãlovûka ve vesmíru Ve stavu beztíÏe.
V âesk˘ch Budûjovicích podle oãekávání domino-
vala pfiírodovûdná témata, zatímco o souãasném
stavu vûdy a techniky v oblasti laserov˘ch techno-
logií se pro zmûnu diskutovalo v Olomouci.

PfiestoÏe se referovalo pfiedev‰ím o svûtle a jeho
pÛsobení na Ïivé organismy, o pozorování Slunce
z vesmíru, matematice a internetu nebo umûní digi-
tální fotografiie, neopomenulo se ani tolik diskutova-
né téma postavení Ïen ve vûdû a nutnosti vytvofiit jim
odpovídající podmínky pro akademickou kariéru.

Název Podivuhodné moÏnosti vyuÏití svûtla aneb
Renesance optiky pro moderní technologie neslo
setkání u Kulatého stolu, kde se diskutovalo o no-
v˘ch poznatcích v optick˘ch komunikacích, v mole-
kulární medicínû a biologii.

Hned u vstupu do budovy na Národní vítala ná-
v‰tûvníky díla ãesk˘ch umûlcÛ, ktefií bûhem roku
2007 pracovali ve vûdeck˘ch laboratofiích, aby shod-
nû s cílem projektu Transgenesis: umûlci v laborato-
fiích spojili laboratofi s galerií a technickou vizualizaci
s umûleck˘m obrazem. Postavy v originálních paru-
kách se objevovaly pfii performanci na mtoivy objevu
bleskosvodu Prokopa Divi‰e a na obrazovce prová-
zely náv‰tûvníky nûkter˘mi akademick˘mi ústavy.

Zdafiilá v˘stava Svûtlo v kamenech – velké mikro-
skopické obrazy (viz AB 10/2007) pfiedstavila soubor
unikátních velkoformátov˘ch mikroskopick˘ch foto-
grafií, jeÏ odhalují neobvyklou krásu a rozmanitost ne-
nápadného svûta kamenÛ a hornin. JiÏ zmínûná v˘-
stava Encyklopedie knihy pro zmûnu prezentovala
unikátní publikaci Dr. Petra Voita o star‰ím knihtisku
a pfiíbuzn˘ch oborech mezi polovinou 15. a poãátkem
19. století.

Jednotlivé, nesmírnû zajímavé v˘stavy instalované
v budovû na Národní bohuÏel trochu tratily nedostat-
kem „svûtla“ – bylo jich vedle sebe pfiíli‰ mnoho, a tak
se mezi nimi náv‰tûvníci aÏ „ztráceli“. Ohlasy obou
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Velk˘ zájem vzbudila
putovní v˘stava
Fascinace svûtlem,
kterou nav‰tívilo 
více neÏ 6000 divákÛ.

úãastnick˘ch stran zaznívaly ve smyslu, Ïe ménû je
nûkdy více.

Ve VeletrÏním paláci nav‰tívilo evropskou putovní
v˘stavu o optice a optick˘ch technologiích Fascinace
svûtlem, která se konala pod zá‰titou AV âR, pfies
6000 zájemcÛ. Díky workshopu prof. Erika Steijnse
z Bruselu, jenÏ pfiedvedl v˘ukovou soupravu EduKit
pro studenty ve vûku 15–18 let, si mohli náv‰tûvníci
sami vyzkou‰et rÛzné svûtelné pokusy.

Îe vûda mÛÏe b˘t i pro laiky opravdu zábavná, do-
kázali ir‰tí hosté Sheila Doneganová a Eoin Gill
z Centra pro zdokonalování v˘uky matematick˘ch
vûd a techniky – CALMAST ve své interaktivní pre-
zentaci, jíÏ se pfiipojili k evropské aktivitû WONDERS
2007.

V‰echny generace náv‰tûvníkÛ pfiesvûdãil také
temperamentní a neúnavn˘ popularizátor Michael
Londesborough, Ïe aãkoliv se vûda fiídí zákony
a pouãkami, nemusí b˘t suchopárná a lze ji ukazo-
vat na pozoruhodn˘ch experimentech.

Také mnoÏství mediálních partnerÛ T̆ dne vûdy
a techniky v ãele s hlavním mediálním partnerem,
âeskou televizí, Lidov˘mi novinami, stanicemi âes-
kého rozhlasu RadioÏurnál a Leonardo a dal‰ími,
jako je Viola, Herafilm-Science Media, portál
Veda.cz, CHEMagazín, Port, Uãitelské noviny a ãa-
sopis 21. století dokázalo, Ïe zájem o vûdu a techni-
ku mezi lidmi stále roste. �

MARINA HUÎVÁROVÁ a LUDùK SVOBODA
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Sheila Doneganová a Eoin Gill bûhem ãtyfileté
praxe napsali fiadu popularizaãních ãlánkÛ do ir-

ského tisku a dokázali, jak mÛÏe b˘t vûda zábavná.
Populární ãtyfistránkov˘ ãasopis Eureka, kter˘

CALMAST vydává pro dûti ze základních ‰kol ve
vûku 10–13 let, získal v roce 2005 prestiÏní Cenu
mlad˘ch ãtenáfiÛ (World Young Readers Award). Vy-
chází jednou t˘dnû jako pfiíloha deníku Irish Indepen-
dent a v prvním roce své existence dosáhl nákladu
25 000. V Eurece ãtenáfii naleznou kromû tématic-
k˘ch ãlánkÛ téÏ kvízy a zábavné pfiílohy. Zamûfiení na
urãité téma umoÏÀuje zkoumat problém z hlediska
nûkolika vûdních oborÛ souãasnû a vyhnout se tak
tradiãnímu dûlení pfiírodních vûd na biologii, matema-
tiku, fyziku a chemii. Za úspû‰nou popularizaãní ãin-
nost fieditelé CALMAST získali ocenûní Evropské
unie v oblasti popularizace – Descartesovu cenu.

VyuÏili jsme pfiíleÏitosti a po jejich prezentaci po-
loÏili nûkolik otázek.

Kolik zemí jste uÏ se sv˘m programem nav‰tí-
vili?

Evropsk˘ festival vûdy WONDERS 2007 cestuje
po Evropû uÏ od bfiezna. V rámci na‰eho vlastního
programu je Praha prvním zahraniãním mûstem,
které jsme nav‰tívili. Dne‰ní den byl pro nás oprav-
du v˘jimeãn .̆

Pro jak velké dûti je Vá‰ projekt urãen? 
Pracujeme s dûtmi v‰ech vûkov˘ch kategorií.

Máme pfiipraveny programy pro dûti ve vûku uÏ od
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V rámci leto‰ního T˘dne vûdy
a techniky se pfiedstavili 

nositelé Descartesovy ceny za
popularizaci vûdy za rok 2006

Sheila Doneganová a Eoin Gill
z Centra pro zdokonalování v˘uky

matematick˘ch vûd a techniky
z Waterfordu – CALMAST 

(Centre for the Advancement 
of Learning of Maths,

Science and Technology) v Irsku.
Jejich interaktivní prezentace je

urãena divákÛm bez rozdílu vûku
a pfiedstavila se i díky úspû‰nému

projektu WONDERS 2007.

VùDA HROU

t é m a  m û s í c e

Praha se stala
premiérov˘m
zahraniãním

mûstem,
které ir‰tí

popularizátofii 
vûdy se svou 

prezentací
nav‰tívili.

Na snímku Sheila
Doneganová.

Titulní strana
ãasopisu Eureka

vítající ve svûtû
vûdy.

tfií do ãtyfi let. Vût‰ina programÛ je ale pro dûti ze
základních ‰kol. To je vûková skupina, na kterou
se zamûfiujeme nejvíce. Je totiÏ dÛleÏité, aby jiÏ
v tomto vûku mûly dûti k vûdû pozitivní vztah.
Z vlastní zku‰enosti vím, Ïe není problém na-
dchnout ty nejmen‰í. Je v‰ak obtíÏ udrÏet jejich
zájem, kdyÏ dosáhnou tfiinácti nebo ãtrnácti let
a zaãínají mít pochopitelnû i jiné zájmy. Je tomu
tak nejen v Irsku, ale jistû i jinde v Evropû. Pro
CALMAST je to velká v˘zva.

Kdy jste o zapojení do evropského putovního
programu na podporu vûdy WONDERS 2007
(Welcome to Observation, News & Demonstra-
tions of European Research and Science) zaãali
pfiem˘‰let?

Nejdfiíve jsme se stali souãástí organizace
EUSCEA (European Science Events Associati-
on), která program oficiálnû za‰tiÈuje. Je to jediná
organizace v Evropû, jeÏ zprostfiedkovává v˘mû-
nu zku‰eností mezi autory neformálních v˘uko-
v˘ch programÛ. V souãasnosti se projektu úãastní
více neÏ 50 institucí a sdruÏení z 27 zemí. Byli
jsme nad‰eni, Ïe jsme se stali souãástí instituce,
jejímÏ cílem je vûdu popularizovat po celé Evro-
pû. Nyní jsme proto v âeské republice, která má
velmi dobrou reputaci v oblasti vûdy a intenzivnû
se její popularizaci vûnuje. Rádi jsme pozvání na
T̆ den vûdy a techniky pfiijali. Mûli jsme jen trochu
obavy, Ïe na‰e experimenty budou ãeské dûti
dobfie znát.
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Ná‰ vlastní program oficiálnû zaãal jiÏ pfied tfiemi
lety. Pfiedtím jsme spoleãnû se Sheilou byli fiediteli
CALMAST. Já jsem pÛvodnû vyuãoval inÏen˘rství
a Sheila chemii. Ve volném ãase jsme se vûnova-
li popularizaci vûdy, aÏ instituce, v níÏ jsme pra-
covali, souhlasila, Ïe nám na tuto ãinnost poskyt-
ne více ãasu. Centrum funguje od roku 2003.
Zamûfiujeme se na dlouhodobûj‰í projekty, pracu-
jeme napfi. se znev˘hodnûn˘mi dûtmi a napsali
jsme téÏ mnoÏství ãlánkÛ do irsk˘ch periodik.
O rok pozdûji jsme zaãali s vydáváním vlastního
magazínu.

S jak˘mi problémy se pfii prezentacích projek-
tÛ setkáváte?

ZpÛsob, jak˘m se na základních a stfiedních ‰ko-
lách pfiírodní vûdy vyuãují, není vyhovující. Vût‰ina
pedagogÛ lpí na teoretick˘ch znalostech a experi-
menty, které dûti zvlá‰tû zajímají, stojí jaksi stranou.
Teorie je jistû dÛleÏitá, ale musí b˘t podpofiena prak-
tick˘mi ukázkami. âast˘m argumentem fieditelÛ ‰kol
je, Ïe nemají dostatek financí na nákup pomÛcek. Se
Sheilou si to nemyslíme: nástroje, se kter˘mi jsme
dnes pracovali, nestály mnoho. Vût‰inu z nich mÛÏe-
te koupit v bûÏn˘ch obchodech.

15 ab

Eoin Gill do zábavné
prezentace 
pokusÛ zapojuje
dobrovolníky 
z fiad studentÛ.

Jste v kontaktu s ãesk˘mi partnery, ktefií mají
stejn˘ nebo podobn˘ program, jako je ten Vá‰?

Zatím bohuÏel ne, ale vûfiíme, Ïe díky na‰í ná-
v‰tûvû Prahy se s nûkter˘mi setkáme a spolupráci
naváÏeme.

Jaké má podle Vás evropská vûda vyhlídky
do budoucna?

V této vûci jsem pomûrnû skeptick .̆ Evropa bude
v budoucnosti tûÏko konkurovat napfi. âínû, která
rok co rok produkuje miliony kvalitních vûdcÛ. Po-
pularizovat vûdu ve ‰kolách je jednou z moÏn˘ch
cest, jak tento nepfiízniv˘ trend zvrátit. �

MARINA HUÎVÁROVÁ a LUDùK SVOBODA
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Pane profesore, Va‰e promluvy ke studentÛm
vÏdy poslouchám s ohromn˘m potû‰ením. „Pfii
Vás nikdo nespí“, potvrzuje i mÛj syn ohlasy své
generace. Jak Vy sám vnímáte dne‰ní studenty?

To je velmi aktuální téma a formulujete hezky otáz-
ku. Kdybychom chtûli b˘t naivními optimisty, fiekli
bychom: „Vidûli jste pfiedná‰ky gymnaziální a stfie-
do‰kolské mládeÏe, které se konaly minul˘ t˘den
(pozn. red. 25. záfií 2007) v této budovû? Nevidûli?
·koda, byly oslnivé! Mnoho profesionálÛ – ãesk˘ch
i ze svûta – nedokáÏe tak inteligentnû prezentovat
své v˘sledky.“ Byl jsem okouzlen. B˘vám nad‰en,
kdyÏ se setkám s gymnazisty, ktefií mluví dobrou
ãe‰tinou i angliãtinou. To nás mÛÏe povzbuzovat
a dávat nadûji, ale neznamená to mnoho.

Îe v‰eobecná vzdûlanost klesá, je na pováÏenou.
Je to zpÛsobeno moderními tendencemi. JestliÏe se
napfi. nic nemá uãit nazpamûÈ a v‰echno se najde na
internetu, pak vûzme, Ïe mnozí ne‰Èastníci nena-
jdou nic, protoÏe nevûdí, co mají hledat. Slu‰n˘ ob-
jem základních znalostí ze v‰ech oborÛ si musíme
osvojit. Stejnû jako kdyÏ mû známí pozvou na ná-
v‰tûvu, mûl bych dámû donést kytiãku a nepfiedávat
ji zabalenou v papíru, nemusím nic víc. MÛÏu páno-
vi domu donést ryzlink, kter˘ mû upoutal. Nemusím.
To jsou vûci, které se musí vûdût. KdyÏ mám jako
chemik udûlat zfiedûnou kyselinu sírovou, tak musím
zpamûti, témûfi od kolébky aÏ po rakev vûdût, zda
naliji kyselinu sírovou do vody, nebo vodu do kyseli-
ny. KdyÏ tekutiny naliji v opaãném sledu, mÛÏe mi to
vypálit oãi. A jako chemik nemÛÏu pfiem˘‰let, zda
etyléter je hofilavina nebo není, zda ho mÛÏu su‰it
sodíkem nebo ne. NemÛÏu se muãit tím, zda byl Ka-
rel IV. pfied Josefem II. nebo naopak. A takov˘ch zna-
lostí je moc.

Pfiedstava náv‰tûvy, kde spoleãnost místo Ïivé
konverzace sedí s notebooky na klínû dohledáva-
jíce si informace, aby bylo o ãem hovofiit, je ab-
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Aãkoli u nás zaznívají na jedné stranû varovné hlasy 
pfied propadající se úrovní vzdûlanosti, na stranû druhé
vypovídají mezinárodní úspûchy ãeské omladiny 
více neÏ objektivnû o tom, Ïe nemáme dÛvod lámat 
nad budoucností hÛl. DÛkaz podala mj. i II. studentská
vûdecká konference, pfii jejíÏ pfiíleÏitosti jsem poÏádala
o názor ãestného pfiedsedu Akademie vûd âR 
Rudolfa Zahradníka.

·KOLSTVÍ 
NA ROZCESTÍ

r o z h o v o r

surdní. K pemzu vzdûlání také patfií spoleãenská
v˘chova, která v‰ak odchází kamsi do ztracena…

To bych se mohl také ptát, zda mám drÏet nÛÏ v pra-
vé nebo levé ruce a zda je správné ho olizovat nebo ne.
Vyhlídky nejsou dobré. Základem pro první roky Ïivota
ãlovûka je dobr˘ kontakt a spolupráce rodiny se ‰kolou,
a to se hroutí. Nechci moralizovat, ale musím fiíct, Ïe by
se mi odcházelo lépe, kdybych vûdûl, Ïe lidstvo ãeká
slu‰ná budoucnost. Jak si mají dûti osvojit dobré zpÛ-
soby, kdyÏ jejich rodiãe nepûstují vzájemnû dobré vzta-
hy? Pfiitom své dûti povaÏují za nedotknutelné a i dob-
ré kantory pfiíkfie kritizují. V labilnûj‰ích rodinách b˘vá
ãastûji podporován postoj Ïáka, aÈ oprávnûn˘ ãi zcela
neoprávnûn ,̆ a mnoÏství rozpadajících se manÏelství
neslibuje v blízké budoucnosti zmûnu.

VraÈme se v‰ak k tûm star‰ím studentÛm, s ni-
miÏ pfiicházíte do styku v rámci akcí, jako jsou
studentské konference, soutûÏe. VÏdyÈ tito stfie-
do‰koláci uÏ se dostali témûfi na úroveÀ vûdcÛ.

¤ekl bych, Ïe mládeÏ je v zásadû pofiád stejná.
Není naru‰ena negativními Ïivotními zku‰enostmi.
TouÏí po charakterní hfie. Ti nejlep‰í tvofií okraj
Gaussova rozloÏení. V kaÏdé tfiídû je dost studentÛ
chtiv˘ch vûci, a kdyÏ se jim vypráví nûco zajímavého,
soustfiedûnû poslouchají. Kantor(ka) musí pÛsobit si-
lou své osobnosti a ta má dvû komponenty: odborné
znalosti a lidské zpÛsoby. Pfiedstava, Ïe ‰tudák nepo-
zná, za co stojí ãlovûk pfied ním, je naivní. Stejnû tak,
kdyÏ si ‰tudák myslí, Ïe kantor po krátké chvíli nepo-
zná, kolik toho umí.

V souvislosti se stfiedním ‰kolstvím mû trápí sku-
teãnost, Ïe kvanta probírané látky b˘vají v nûkter˘ch
pfiedmûtech veliká, av‰ak v myslích studentÛ toho
zÛstane uloÏeno málo. Bylo by poctivûj‰í omezit se
na jádro tématu a usilovat, aby se stalo trvalou zna-
lostí. Nedûje-li se tak, vede to k povrchnosti (jeÏ se
zhusta táhne na V·, pokraãuje-li student dál) a je to
také jakási forma Ïivota ve lÏi. Na poãátku 21. století
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je pfiímo nepfiijatelné, aby maturita z matematiky ne-
byla povinná. Povaha matematiky ov‰em vyÏaduje
dvû verze maturitních poÏadavkÛ: verze nutná pro
pozdûj‰í studium pfiírodovûdn˘ch a technick˘ch obo-
rÛ by mûla b˘t v˘raznû nároãnûj‰í. Studenti by
mûli samostatnû zpracovávat daleko víc témat, a to
nejen v ãe‰tinû, ale ve v‰ech vyuãovan˘ch jazycích.
Málo je fieãnick˘ch cviãení. Ve v‰ech oblastech je ne-
vyhnutelnû tfieba mít natrvalo uloÏeny klíãové základ-
ní znalosti – proto je zaráÏející horlivé taÏení proti
memorování; i na internetu je tfieba tu‰it, co se má
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hledat. Soudím také, Ïe oslabení pozice dûjepisu ve
stfiedu Evropy je chyba; pfies kroky vpfied s jazykovou
v˘chovou není tato vûc v‰ude v uspokojivém stavu.

Otázka na‰eho ‰kolství je v souãasné dobû více neÏ
aktuální a sloÏitá, a tak jsme z rozhovoru pfieskoãili
k del‰ímu zamy‰lení nad ‰kolstvím a vûdou, které ve
zkrácené podobû následuje. Plné znûní úvahy prof. Ru-
dolfa Zahradníka naleznete na http://abicko.avcr.cz. �

MARINA HUÎVÁROVÁ

O ·KOLSTVÍ A VùDù
(SVùT A PROVINCIE)
Vysoké ‰koly, o nichÏ se mluví ve svûtû s respektem, mají nûkolik v˘razn˘ch 
spoleãn˘ch rysÛ. Ostatnû nejinak je tomu se ‰kolami, jeÏ se netû‰í tak dobré povûsti;
i ty mají spoleãné rysy, z nichÏ nûkteré lze, jsou-li rozpoznány, pfii dobré vÛli odstranit.

Hovofií-li se o stavu vysokého ‰kolství, probírá se 
vût‰inou nûkolik tradiãních bodÛ: vybavení ústa-

vÛ, laboratofií, knihoven, poãet studentÛ, financování,
potfieba nov˘ch prostor i platy uãitelÛ. Kupodivu
zhusta se opomíjí nejdÛleÏitûj‰í bod: kvalita uãitel-
ského sboru. Vytvofiit takov˘ sbor není lehké, jde totiÏ
o proces spojen˘ s v˘razn˘m poklesem (spoleãen-
ské) entropie. Ponûkud váÏnûji fieãeno, jde o proces,
kter˘ na univerzitû povûsti dbalé musí b˘t ve stfiedu
zájmu pfiedstavitelÛ ‰koly. Roz‰ífiená pfiedstava, Ïe
v˘bûrové fiízení zaruãí nejlep‰í kvalitu uchazeãe,
není totiÏ zcela správná, pfiedev‰ím zajímá-li se o v˘-
znamné místo uchazeã jedin .̆ V elitních ‰kolách má
dûkan (rektor) na základû rozsáhlé badatelské a vû-
decko-spoleãenské zku‰enosti vyhlédnutou osob-
nost, o niÏ pro dal‰í posílení své instituce energicky
usiluje. Samozfiejmû o takovou osobnost mívá
zájem více stran, které se pak ãasto pfiedhánûjí v na-
bídkách vybavení laboratofií i platu. Chcete-li uspût,
b˘t souãástí ctihodné instituce, je tfieba také neb˘t
chud .̆ Tak to dûlá svût. Nûco to stojí, ale ohromnû se
to vyplatí. Sestává-li uãitelsk˘ sbor z takov˘ch osob-
ností, patfiívá ‰kola ke ‰piãce a studentská mládeÏ se
o studium na oné fakultû uchází. Jde tedy o jak˘si ka-
talytick˘ ãi autokatalytick˘ proces. (Napfi. pfies 50 %
profesorÛ na cury‰ské ETH pochází z aktivního vy-
hledávání vynikajících uãencÛ po celém svûtû. Praxe
ústavÛ Spoleãnosti Maxe Plancka v Nûmecku je po-
uãná pro Akademii vûd âR: 30 % fieditelÛ a vûdec-
k˘ch pracovníkÛ nejsou Nûmci.)

V konãinách, v nichÏ není uplatnûní naznaãeného
postupu obvyklé, se lidé ãasto nerozhlíÏí ani po pfiíbuz-
n˘ch pracovi‰tích v téÏe zemi a napfi. vedoucím ústavu

se prostû stane ãlovûk, kter˘ tam má uÏ pár let odpra-
cováno. Îádná nová krev, Ïádn˘ osvûÏující prÛvan.
O to hÛfi, Ïe v tûchto oblastech existuje u nás uÏ léta kri-
ze osobností, je jich místy zoufale málo. A tak se stává,
Ïe nelze nalézt vyhranûnou osobnost; dokonce se nû-
kdy vybranému ãlovûku urychlenû pomÛÏe s habilitací.
Slu‰í se dodat, Ïe i hledání kandidátÛ na místo fieditelÛ
ústavÛ Akademie vûd provázejí nûkdy potíÏe.

Nedávno jsem mlad˘m badatelÛm ocenûn˘m Ce-
nou Josefa Hlávky shrnul ‰patné rysy mnoha na‰ich
vysok˘ch ‰kol do tûchto bodÛ:

1. Roste poãet vysok˘ch ‰kol, jejich filiálek a fakult,
coÏ je v zásadû dÛvod k radosti. Pfii bliÏ‰ím pohledu
v‰ak vidíme, Ïe mnohé nedosahují ani úrovnû odbor-
n˘ch uãili‰È ve zdatn˘ch zemích. Podobnû rychl˘ je
rÛst poãtu docentÛ a profesorÛ; mnohé zdej‰í habili-
tace by v‰ak ve svûtû nepro‰ly a nûkteré na‰e profe-
sury by vyvolaly ve zdatném svûtû velik˘ údiv.

2. Zamûfiení mnoha tûchto dílem soukrom˘ch ‰kol
je bizarní, dokonce i jejich názvy znûjí nesrozumitel-
nû. Zaplatí-li v‰ak student, bakaláfiství ho nemine.

3. Zájem b˘vá o ‰koly, o nichÏ se soudí, Ïe jsou
celkem snadno zvládnutelné a pfiitom jejich absol-
venti mají vyhlídku na dobr˘ plat. Nároãnûj‰í ‰koly tr-
pívají mal˘m zájmem studentÛ.

4. PfiestoÏe roste poãet studentÛ pedagogick˘ch
‰kol, uãitelÛ udánlivû ub˘vá. DÛvod: dosaÏená hod-
nost poslouÏí k lep‰í obÏivû v oblasti mimo ‰kolství.

5. ZpÛsob financování na‰ich V· „od hlavy“ zapfiíãi-
Àuje, Ïe uãitel, kter˘ nechce po‰kodit finanãní situaci
své ‰koly, nesmí pfiispût k odchodu málo zpÛsobil˘ch.
Obdobnû se v dobû tfiídního boje pfied pÛl stoletím za-
kazovalo uãitelÛm nechat propadnout absolventy dûl-
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nick˘ch kurzÛ proto, Ïe by to po‰kodilo tfiídní sloÏení
studujících. Obojí vedlo a vede k poklesu úrovnû ‰koly.

6. Mnoho na‰ich V· postrádá atmosféru skuteãné
univerzity. Kontakt uãitelÛ se studenty je vût‰inou ne-
dostateãn ,̆ a to i pfii nejvy‰‰ích formách vzdûlávání.
Studenti mnohdy nevidí své uãitele, své Mistry, pfii ex-
perimentální ãi teoretické práci ani v knihovnách.
Dílem pofiád existuje nepfiípustná bariéra mezi uãite-
li a studenty, dílem se uãitelé ke zmínûn˘m aktivitám
nedostanou. Vzdûlanost studentÛ neroste. Naopak
pfiib˘vá takov˘ch, ktefií se za nûkolik málo dní pfiipra-
ví ke zkou‰ce, absolvují ji a stejnû rychle vût‰inu po-
vrchních znalostí zapomenou. Stává se, Ïe ‰kola
mající pfies 1000 studentÛ a pár stovek uãitelÛ nedo-
káÏe ani z poloviny obsadit nevelkou posluchárnu pfii
pfiedná‰ce zahraniãní autority svûtového formátu.
Co to je za univerzitu! 

7. Pfiijmeme-li novodobou definici gramotnosti, po-
dle níÏ je gramotn˘ ten, kdo ovládá svou matefi‰tinu
a angliãtinu slovem i písmem, patfiíme v Evropû k ze-
mím málo gramotn˘m. Je ov‰em povzbudivé, Ïe ros-
te poãet stfiedo‰kolsk˘ch i vysoko‰kolsk˘ch studen-
tÛ, ktefií angliãtinu dobfie ovládají. Uãitelé tûchto ‰kol,
podobnû jako úfiedníci státní správy (vãetnû tûch nej-
vy‰‰ích) b˘vají na tom v‰ak ‰patnû.

Samozfiejmû u nás existují vynikající univerzitní
uãitelé, ktefií jsou souãasnû badateli, máme velmi
dobré a ve svûtû známé badatelské t˘my, av‰ak cel-
ková situace vût‰iny ‰kol je vzdálená této situaci. Bo-
huÏel v˘jimeãní jedinci a t˘my nepatfií vÏdy v dané
‰kole k oblíben˘m, ãasto naopak. Nadûji na zlep‰ení
zmen‰uje i to, Ïe mnozí nevûdí, jak prvotfiídní univer-
zity v dne‰ním svûtû fungují. Pro získání správné
pfiedstavy samozfiejmû nestaãí nûkolikadenní formál-
ní náv‰tûvy vynikajících ‰kol.

V této souvislosti se zmíním o rozladûní z toho, Ïe
se ani jedna z na‰ich vysok˘ch ‰kol neobjevila ve
svûtovém Ïebfiíãku univerzit mezi prvními dvûma
stovkami. Abychom alespoÀ trochu ucítili ohromnou
vzdálenost, kterou by na‰e ‰koly musely ujít, aby do-
sáhly oblasti zdatn˘ch, pouÏiji informace z rozhovoru
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r o z h o v o r
prof. Helmuta Schwarze z Technické univerzity v Ber-
línû se Ïurnalisty. S decentním posmûchem mluví
o dvou miliardách eur na pût let, které dostaly od své
vlády nûmecké univerzity, aby se – nûkteré z nich –
dopracovaly k elitû. Elitní univerzity vznikají, fiíká prof.
Schwarz, pouze tam, kde se získávají vynikající uãi-
telé aktivním v˘bûrem z celého svûta, podobnû aktiv-
nû taková ‰kola vyhledává studenty a koneãnû dispo-
nuje takov˘m rozpoãtem, aby dokázala realizovat
zmínûné poÏadavky. Srovnává, Ïe jen roãní rozpoãet
Stanfordu se rovná onûm 2 mld. eur. (Náklady na stu-
denta a rok v TH Darmstadt je 5000 eur, TU Mnichov
15 000 eur, ETH Curych 50 000 eur – relativnû dob-
fie financovaná V·CHT Praha má roãnû na studenta
asi 60 % ãástky TH Darmstadt).

Netfieba se teì muãit tím, Ïe cesta, kterou bychom
museli ujít k Ïádoucímu cíli, je opravdu dlouhá. Na‰e
situace vyvolává Ïal z jin˘ch dÛvodÛ. Neschopnost
administrátorÛ na nûkter˘ch ministerstvech pÛsobí
hrozivé zpoÏdûní financí z Bruselu. Rada vlády pro v˘-
zkum a v˘voj, jejíÏ cíl obsahuje sám její název, má
v prÛbûhu let se souãasnou vûdou také stále ménû
spoleãného. Z patnácti ãlenÛ rady jsou jen ãtyfii dokto-
fii vûd, ani jeden není ãlenem Uãené spoleãnosti a více
neÏ 50 % ãlenÛ nemá s oblastmi vûd, jeÏ jsou aktuální
pro v˘konnou a legislativní moc, vÛbec Ïádné zku‰e-
nosti. Vûdecké dílo pouze nûkolika málo ãlenÛ je tako-
vé, jaké by mûlo b˘t spojené s celou Radou. Ve svûtû
mezi Vídní, PafiíÏí, Washingtonem a Tokiem je tomu
zcela jinak: takováto poradní tûlesa sestávají pouze
z ãlenÛ, ktefií pfiedstavují v˘kvût z elity té které zemû.
S jistotou lze fiíci, Ïe na‰e Rada není zpÛsobilá pfiispût
k posunu potfiebn˘m smûrem. Dokonce není zpÛsobi-
lá pfiispût ani v oblasti, o níÏ ráda hovofií, v oblasti vyu-
Ïití v˘sledkÛ vûdeckého v˘zkumu v prÛmyslové praxi.
Ono to totiÏ nejde bez horlivého a aktivního zájmu prÛ-
myslu o získávání nov˘ch idejí; tento zájem je v na‰í
zemi v posledním pÛlstoletí chab .̆ O to víc se Rada
zajímá o vytipování nosn˘ch smûrÛ a o „hodnocení
badatelství“ jednoduch˘mi indexy.

V posledních letech slábne kontakt mezi pedagogy
a studenty na v‰ech stupních studia (bakaláfiské, ma-
gisterské, Ph.D., postdoktorandské). Zatímco na nû-
kter˘ch ‰kolách je úroveÀ studia na niÏ‰ích stupních
uspokojivá, mnozí uãitelé upozorÀují na chabost
úrovnû na stupních vy‰‰ích. UvaÏované administra-
tivní kroky k nápravû, o nichÏ se prosl˘chá, zcela ur-
ãitû nepomohou; reforma je to poslední, co na‰e
‰kolství potfiebuje. Stejnû tak nepovaÏuji za dobr˘
úmysl posílit vûdu zaloÏením nového ministerstva,
stejnû jako nepomÛÏe zavedení ‰kolného na V·.
Úvahy o rozpt˘lení fungující Akademie vûd k rÛzn˘m
fakultám ãi podnikÛm patfií do kategorie niãemn˘ch.
A na závûr: na‰e vlády a politické strany patfií v pro-
gramov˘ch prohlá‰eních o ‰kolství, vzdûlání a vûdû
v evropském kontextu k velmi aktivním, av‰ak v reali-
zaci úmyslÛ a v dotování ‰kolství a vûdy naopak
k nejchabûj‰ím. �
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Vedle fiady domácích specialistÛ se konference
zúãastnilo 17 zahraniãních badatelÛ z Polska,

Slovenska, Rakouska, Nûmecka a ·v˘carska.
Jednání zahájil prof. Jaroslav Pánek, místopfiedse-

da Akademie vûd pro tfietí vûdní oblast, kter˘ poukázal
zejména na mimofiádn˘ v˘znam encyklopedického
i biografického v˘zkumu a ocenil znaãn˘ mezinárodní
ohlas, jeÏ pfiíprava i konání vûdecké konference vy-
volaly. K jeho slovÛm se za pofiadatelskou instituci
pfiipojila prof. Svatava Raková, fieditelka Historického
ústavu AV âR. Pfiivítala úãastníky a pohovofiila o his-
torii biografického bádání a o pfiípravû univerzálního
lexikonu na svém pracovi‰ti.

První den konference byl vûnován prezentaci v˘-
znamn˘ch encyklopedií zemí stfiední Evropy, problé-
mÛm pfii realizaci a spolupráci jejich redakcí. Mezi
pfiedstavené publikace patfiily napfi. Polsk˘ biografick˘
slovník (Polski Slownik Biograficzny), kter˘ náleÏí ke
star‰ím projektÛm univerzální biografické encyklope-
die, ·v˘carsk˘ historick˘ lexikon (Historisches Lexikon
der Schweiz) vãetnû portrétÛ osobností v˘znamn˘ch
pro ãesk˘ kulturní a historick˘ v˘voj nebo napfi. Biogra-
fick˘ lexikón Slovenska.Také zástupci dal‰ích soused-
ních zemí, Nûmecka a Rakouska, pro které, jak sami
uvedli, je ãeská problematika velmi dÛleÏitá a vzájem-
ná kooperace potfiebná a uÏiteãná, prezentovali své
univerzální biografické slovníky. Pozornost byla vûno-
vána i oborov˘m a speciálním biografick˘m slovníkÛm.
V této ãásti jednání vystoupili mnozí pfiedstavitelé
praÏsk˘ch i mimopraÏsk˘ch univerzitních i akademic-
k˘ch institucí, které zmínûné slovníky pfiipravují
a fie‰í problémy v˘bûru osobností, chronologického
a profesního vymezení a dal‰í metodologické otázky.

Jednání se v neposlední fiadû soustfiedilo i na mysti-
fikace a falzifikace v biografickém v˘zkumu. V historic-
kém v˘voji totiÏ ãasto sehrály v˘znamnou úlohu i osob-
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M. Makariusová
(oddûlení
biografick˘ch studií
HÚ AV âR) pfiedná‰í
svÛj pfiíspûvek,
pfiihlíÏí A. MaÈovãík
z Matice slovenské
v Martine.

Za pfiedsednick˘m
stolem (zleva):
J. Pánek,
P. Vo‰ahlíková,
S. Raková

Druh˘ a tfietí den
hostila úãastníky
konference 
vila Lanna.
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nosti, které objektivnû neexistovaly nebo se jejich Ïivot-
ní osudy podstatnû li‰ily od oficiálních ÏivotopisÛ.

PrÛbûh konference a diskuse potvrdily nutnost mezi-
oborového pfiístupu k biografickému bádání, protoÏe Ïi-
vot a dílo zpracovan˘ch osobností pfiedstavuje celek,
kter˘ lze spolehlivû poznat a interpretovat jen v ‰ir‰ích
historick˘ch i odborn˘ch a profesních souvislostech.

V‰echny pfiednesené referáty provázela bohatá dis-
kuse, která poukázala na dal‰í aspekty zkouman˘ch
otázek a inspirovala budoucí v˘zkum. K v˘znamn˘m
pfiínosÛm konference patfií i navázané mezinárodní
kontakty, jeÏ se podle dohody zhodnotí v budoucí uÏ‰í
mnohostranné spolupráci, pfii budování spoleãného
biografického portálu i v dal‰ích aktivitách. O jednání
konference informovala média, zejména âeská televi-
ze a âesk˘ rozhlas, coÏ vypovídá o zájmu ‰ir‰í vefiej-
nosti o biografické bádání. Plnou verzi pfiíspûvku najde-
te na: http://abicko.avcr.cz. �

PAVLA VO·AHLÍKOVÁ,
Historick˘ ústav AV âR, v. v. i.

Ve dnech 8.–10. fiíjna 2007 se v Praze uskuteãnila mezinárodní vûdecká konference
Osobnosti v zrcadle dûjin s podtitulem Teoretické a metodologické otázky biografického
v˘zkumu, která se vûnovala problematice biografického v˘zkumu, jeho vyuÏití
v univerzálních i speciálních encyklopediích a jeho místu v historickém i v ‰ir‰ím
spoleãenskovûdním bádání. Pofiadatelem konference byl Historick˘ ústav AV âR 
a jednání se uskuteãnila na pÛdû Akademie vûd âR.
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Pane profesore, vyjádfiil jste promûnu, jíÏ hu-
sitsk˘ m˘tus v 19. a 20. století procházel, krás-
n˘m obrazem: Ustal ‰um andûlsk˘ch kfiídel…
Mûli to podle Vás na svûdomí nejen lidé osví-
cenství, ale i jejich dûdicové, ktefií promûnu hu-
sitského m˘tu dovr‰ili tím, Ïe z v˘kladu husit-
ství odstranili Boha a náboÏenství. Co zÛstalo?

Tento proces zaãal uÏ v 19. století, pfiedev‰ím
v dobû takzvaného táborového hnutí, kdy publicisti-
ka a umûlecká tvorba zjednodu‰ily Palackého v˘-
klad této dûjinné etapy natolik, Ïe z husitÛ udûlaly
bezmála moderní demokraty bojující za obãanskou
spoleãnost proti ‰lechtû a církvi. To byl první posun,
po kterém následoval dal‰í v podání agrárníkÛ
a sociálních demokratÛ. Agrární hnutí vidûlo v husi-
tech, stejnû jako tfieba v Janu Kozinovi nebo ve vÛd-
cích selsk˘ch povstání 17.–18. století, své pfiímé
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Husitství, které dodnes pfiitahuje historiky svou duchovní silou, pfiíbûhy hrdinství
i tragick˘mi osudy pû‰ákÛ stejnû jako velk˘ch hráãÛ dûjin, jsme vûnovali v minulém ãísle

Akademického bulletinu první ãást rozhovoru s prof. Petrem âornejem (Literární akademie).
UvaÏoval o rozdílu mezi prací souãasn˘ch historikÛ a jejich pfiedchÛdcÛ, o v˘znamu Dûjin

Franti‰ka Palackého a zmûnû optiky, kterou jeho dílo pfiineslo, zam˘‰lel se nad otázkou,
jak mohla spoleãnost 19. století v husitech poznat své pfiedky, vzory, nositele mravnosti

a národního cítûní, dotkl se  sporu vûfiících „pod jednou“ a „pod obojí“ i otázky lidu.

PROMùNY M¯TU 
ANEB NEJEN O HUSITSTVÍ 2
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Husitsk˘ m˘tus 
na pfielomu 

15.–16. století:
Jan ÎiÏka na místû

vrátného 
u nebeské brány,

Jensk˘ kodex 

pfiedchÛdce v zápasech za zlep‰ení pomûrÛ ãeské-
ho rolnictva. Sociální demokracie pak ztotoÏÀovala
husity s pfiíslu‰níky niÏ‰ích sociálních vrstev bojují-
cích za sociální a politickou emancipaci, a tudíÏ za
obdobu sociálních demokratÛ usilujících o osmiho-
dinovou pracovní dobu, v‰eobecné volební právo
a dal‰í poÏadavky. ProtoÏe to byla strana v zásadû
ateistická, pomíjela Boha a náboÏenství i pfii inter-
pretaci husitské doby.Tfietí posun pfiedstavují komu-
nisté. Ti uÏ mûli problémy i s Janem Husem, neboÈ
to byl katolick˘ knûz. V roce 1954 se pfii schvalová-
ní Vávrova filmu Jan Hus komunistick˘ ‰éfideolog
Václav Kopeck˘ pfiímo vydûsil: „VÏdyÈ vy jste z toho
Husa udûlali flanìáka!“ Nestaãilo, Ïe je husitství ve
filmu líãeno jako sociální hnutí, pfiedstupeÀ a obdo-
ba proletáfiské revoluce. Aby se snímek vÛbec do-
stal do kin, musel Zdenûk ·tûpánek poslední Huso-
va slova, zaznamenaná v Kostnici oãit˘m svûdkem,
pfiemluvit. Mistr Jan ve filmu umírá, protoÏe chtûl
pro lid spravedliv˘ spoleãensk˘ fiád.

Tak vypadá v praxi zneuÏití historie politiky a po-
litick˘mi stranami, které se snaÏí ve vlastním zájmu
aktualizovat dûjiny. V˘sledek uÏ nemá s dûjinnou
realitou témûfi nic spoleãného, slouÏí krátkodob˘m
cílÛm, k vym˘vání mozkÛ a k ovlivÀování vefiejnos-
ti. V tomto smyslu se zejména v 50. letech dostáva-
la historie aÏ do absurdní polohy. Komunistická agi-
tace a propaganda svou politickou aktualizací lidem
husitství vyslovenû znechutila. Komunisté zvolili
tuto cestu z pragmatického dÛvodu – za takzvané
první republiky a krátce po osvobození jim ãást ve-
fiejnosti vyãítala, Ïe jsou nenárodní a internaciona-
listickou stranou, která si neváÏí ãeské minulosti. Na
tyto v˘hrady reagovali prostû: tradiãní, v obrození
zakotven˘ v˘klad ãesk˘ch dûjin nahradili tfiídním
v˘kladem, a dûjinám tak vtiskli nesmyslnou podobu.
Kupfiíkladu slovo tfiída v ãe‰tinû 14. a 15. století ve
v˘znamu sociální vrstva nikdy neexistovalo, bûÏné
bylo slovo stav, kterému rozumûl kaÏd .̆ Stfiedovûcí
lidé zkrátka uvaÏovali v jin˘ch strukturních vzorcích
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neÏ v kategoriích Marxov˘ch a Engelsov˘ch. Ani
slovo stát ve stfiedovûku nenalezneme. Objevuje se
aÏ u Machiavelliho a do ãe‰tiny se dostává vlivem
nûmãiny teprve v 19. století. Pí‰u-li o ãeském státû
v 15. století, potom sv˘m zpÛsobem ãtenáfie zavá-
dím a zkresluji situaci. Správnû bych mûl psát v˘-
hradnû o Korunû ãeské, abych se alespoÀ trochu
pfiiblíÏil tehdej‰ímu uvaÏování a tehdej‰ímu jazyku.

Svár, kter˘ v sobû neslo 19. století – stejnû jako
husitství –, hodnotil Franti‰ek Palack˘ se vzác-
n˘m smyslem pro pravdu a spravedlnost, moÏná
ve smyslu onoho Husova: Miluj pravdu, mluv
pravdu, braÀ pravdu aÏ do smrti! To je bezpochy-
by pro historika v kaÏdé dobû velmi dÛleÏitá,
chvályhodná a nûkdy i nepohodlná vlastnost.

Palack˘ mûl zaÏité kantovské i hegeliánské pfií-
stupy. Vyznával dialektické pojetí dûjinného v˘voje,
zároveÀ v‰ak mûl pfied oãima ideje harmonie a do-
konalosti, které jsou vlastní pouze Bohu, zatímco
pro lidi jsou nedosaÏitelné. Pfiesto byl jeho pohled
optimistick .̆ Lidstvo, navzdory sv˘m limitÛm, usilu-
je o dosaÏení „boÏnosti“, a tím se v rámci své dû-
jinné pouti zdokonaluje. Palack˘ tak chápal dûjiny
jako dramatick ,̆ lineárnû vzestupn˘  proces, tedy
jako pokrok. Sám vze‰el z „lidu“ a vnímal lid jako
vlastního nositele demokratick˘ch a pokrokov˘ch
tendencí, coÏ mu nijak nebránilo zastat se katolické
církve nebo ‰lechty. ·lechta i církev byly v 19. stole-
tí vystaveny prudké kritice ze strany rodící se ob-
ãanské spoleãnosti, která útoãila proti jejich v˘sa-
dám a nejednou je pokládala za relikty stfiedovûku.
Palack˘ se této jednostrannosti vyh˘bal, nepo-
chybnû i na základû vlastní zku‰enosti. UÏ v Pre‰-
purku se dÛvûrnû st˘kal s uhersk˘mi ‰lechtici, nav-
‰tûvoval jejich salony, pÛsobil jako vychovatel
v urozen˘ch rodinách a získal tak, jako jeden
z mála ãesk˘ch obrozencÛ, pochopení pro hodno-
ty ‰lechtického Ïivota a dûjinnou roli ‰lechty. Kon-
takt se ‰lechtick˘mi kruhy navázal i po svém pfií-
chodu do Prahy. Proto umûl ocenit  kulturní pfiínos
‰lechty ve stfiedovûku i v raném novovûku. Pokud
jde o katolickou církev, mnohokrát zdÛrazÀoval,
aãkoli si uvûdomoval její slabá místa, Ïe od sv˘ch
poãátkÛ vykonala v Evropû velké kulturní a civili-
zaãní dílo. KdyÏ se v ãeské politice mnoÏily ostré
útoky proti katolické církvi, Palack ,̆ aã sám evan-
gelík, napsal proti tûmto jednostrann˘m agresiv-
ním projevÛm obsáhlou polemiku. DoloÏil tak vyvi-
nut˘ smysl pro dûjinnou spravedlnost, kontrastující
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Bojovn˘
Jan Roháã z Dubé
v pojetí Mikolá‰e
Al‰e jako moudr˘
star˘ hejtman

s obvykl˘m novináfisk˘m pfiístupem, kter˘ uÏ tehdy
spoãíval v nálepkování a v nenáleÏitém zjednodu-
‰ování. Vûdûl, Ïe Ïivot je sloÏit˘ a Ïe dûjiny jsou
stejnû sloÏité jako Ïivot.

Zvlá‰tní etapou na‰ich dûjin bylo údobí od li-
panské kfiiÏovatky k Bílé hofie, které s husitsk˘m
osudem souvisí. I Vy se touto dobou (mimo jiné)
zab˘váte a nevidíte ji tak tragicky a úpadkovû
jako Palack .̆ V ãem spoãívá rozdíl v pohledu na
tento dÛleÏit˘ úsek ãeské historie?

Palack˘ chápal husitství jako vrchol na‰ich dûjin
a vycházel do znaãné míry z romantické koncepce,
Ïe se v historii víceménû pravidelnû stfiídají období
národního vzestupu a národního úpadku. Proto si
nutnû kladl otázku, proã ãeské dûjiny dospûly roku
1620 aÏ na bûlohorskou pláÀ, která mu symbolizo-
vala poãátek politického i kulturního úpadku národ-
ní pospolitosti. Jako ãlovûk pfiesvûdãen˘ o bytost-
ném demokratismu ãeského národa a mravném
„lidu“ jako vlastním nositeli demokratick˘ch ideálÛ
dospûl k názoru, Ïe prapfiíãina bûlohorské poráÏky
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tkví jiÏ u Lipan. Tam, v bratrovraÏedné bitvû, svede-
né 30. kvûtna 1434, utrpûly podle jeho mínûní de-
mokratické síly táborÛ a sirotkÛ poráÏku, v jejímÏ
dÛsledku ustoupila ãeská spoleãnost od ideálÛ pr-
votního husitství a na hrobû ãeské demokracie po-
tom, jak Palack˘ napsal, vzkvétal feudalismus ãím
dál tím neodolatelnûji. Vítûzná ‰lechta, reprezentu-
jící autoritáfisk˘ princip, se pak obrátila proti záj-
mÛm vût‰iny národa, kter˘ tvofiili pfiedev‰ím rolníci.
·lechtici poté rychle znevolÀovali poddan˘ lid, coÏ
podle Palackého vyvrcholilo znám˘m usnesením
zemského snûmu roku 1487. Tady se ov‰em Pa-
lack˘ hluboce m˘lil, neboÈ o znevolÀování v pravém
slova smyslu vÛbec ne‰lo. Bylo by ov‰em ahistoric-
ké mu tuto chybu vyt˘kat.V dobû, která neprovádû-
la historicko-demografické v˘zkumy, nemohl beze
zbytku pochopit v‰echny okolnosti a souvislosti.
Dnes víme, Ïe se v âechách bûhem 15. století pro-
nikavû sníÏil poãet obyvatel, v porovnání s ãasy
Karla IV. snad aÏ o 30 %. Po dobû vyplnûné válka-
mi, revolucí, nepfiízní poãasí i sérií neúrod a epide-
mií propukl ve mûstech i na venkovû boj o pracov-
ní sílu. V této situaci se ‰lechta snaÏila udrÏet
poddané zákonn˘mi v˘nosy na sv˘ch statcích, za-
tímco královská mûsta je naopak lákala k sobû. Za-
jímavé je, Ïe pokud opustil poddan˘ svou vrchnost
do roku 1479 kvÛli náboÏenské vífie, nemusel se
uÏ k pÛvodní vrchnosti vracet. I to byl mimo jiné
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Spoleãenství
Jednoty bratrské
bylo v díle svého

biskupa 
Jana Amose

Komenského,
v události, kterou
se stalo pfieloÏení

Bible do ãe‰tiny
i v dodnes u nás
i ve svûtû Ïivém
poselství jedním
z nejkrásnûj‰ích

kvûtÛ duchovního
odkazu Mistra 

Jana z Husi.
Na snímku pohled

do ‰koly
Moravsk˘ch bratfií

pfii práci na tisku
Bible kralické.

Z cyklu Alfonse
Muchy Slovanská

epopej.

dÛsledek husitství. Proto období pfielomu sklonku
15. a poãátku 16. století nevidím tak tragicky jako
Palack ,̆ aãkoliv si je neidealizuji. Nevnímám tento
úsek jako ãas rozvratu, ale spí‰e jako etapu, kdy
v dramatick˘ch stfietech krystalizoval ãesk˘ stavov-
sk˘ stát, kter˘ si vytváfiel své politické, právní i hos-
podáfiské struktury. BlíÏím se tak více pohledu
Kamila Krofty.

Podle Va‰eho názoru by historik, kter˘ se vû-
nuje husitství, mûl pracovat s Biblí v ruce nebo
by s ní mûl b˘t alespoÀ obeznámen, aby  pocho-
pil dobu. Takov˘m ãlovûkem byl, jak dokládáte,
Amedeo Molnár, evangelick˘ teolog a historik,
kter˘ se vûnoval husitství od 50. let. Proã si ce-
níte jeho práce?

PovaÏuji ho za vynikajícího historika nejen husit-
ství, ale i evropské reformace, byÈ nûkteré problé-
my vidím jinak. Vyrostl v obdobném prostfiedí jako
Palack ,̆ otec byl evangelík, matka, francouzsko-
-italského pÛvodu, se hlásila k valdensk˘m, církvi
zrozené ze sektáfisk˘ch kofienÛ sklonku 12. století.
Jako vystudovan˘ evangelick˘ teolog mûl Molnár
vyvinut˘ cit pro náboÏenské a filozofické aspekty
husitství, dokonale rozumûl Bibli, znal rozmanité
interpretace jejího textu od pozdní antiky aÏ po sou-
ãasnost. Prostfiednictvím biblického textu, ale i ka-
zatelské a traktátové literatury získal patfiiãnou em-
patii, schopnost proniknout k mentalitû lidí 15. století.
Tím v‰ak nefiíkám, Ïe u nûho nedochází k interpre-
taãním posunÛm. Dochází. Jeho sympatie jsou oãi-
vidnû na stranû táborÛ a Jednoty bratrské, pí‰e
vlastnû apologie sv˘ch hrdinÛ a ideov˘ch pfied-
chÛdcÛ. Kupfiíkladu na Îelivského ãi Bedfiicha ze
StráÏnice nahlíÏím mnohem kritiãtûji neÏ Molnár.
Zajímavou otázku nadhodil v této souvislosti profe-
sor Pavel Spunar, kdyÏ naznaãil, Ïe Amedeo Mol-
nár podal obraz Bedfiicha ze StráÏnice jako svÛj
kryptoportrét.

Zvlá‰tní místo zaujímají v obrazech z dûjin
husitství Ïeny. Jsou stateãné, znalé Písma, jsou
schopny obûti a mají smysl pro to nové, co s se-
bou doba pfiiná‰í. Tak o nich ãteme u Aloise
Jiráska, ale i z „nepfiátelského“ tábora sly‰íme
obdivné hlasy. Jaká byla podle Va‰eho názoru
skuteãnost?

To je právû velk˘ m˘tus, stvofien˘ kupodivu více
odpÛrci husitství neÏ husity samotn˘mi. M˘tus o vy-
soké vzdûlanosti ãeského lidu a ãeského venkova.RE
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Vypl˘vá ze známé hyperboly Aeney Silvia Piccolo-
miniho, kter˘ napsal, Ïe prosté ãeské Ïeny znají
Bibli lépe neÏ mnoh˘ italsk˘ biskup. V této nadsáz-
ce ve skuteãnosti kritizoval stav, kdy se ital‰tí cír-
kevní hodnostáfii zajímali více o finanãní v˘nosnost
sv˘ch prebend neÏ o BoÏí slovo. Naprostá vût‰ina
husitsk˘ch Ïen neumûla ani ãíst, ani psát. Mûly
v‰ak, jak jiÏ to u negramotn˘ch lidí b˘vá, skvûlou
pamûÈ, dokázaly si pfii ãetn˘ch náv‰tûvách kostela
zapamatovat biblické pfiíbûhy a patfiiãnû je apliko-
vat. Pokud jde o mravní úroveÀ v husitsk˘ch mûs-
tech a vesnicích, nelze si ji idealizovat.Táborsk˘ cír-
kevní senior Mikulá‰ z Pelhfiimova i Jan Rokycana,
vzdûlané a vynikající osobnosti husitské historie, se
snaÏili prost˘ lid vychovávat, vzdûlávat a usmûrÀo-
vat. Nicménû oba konstatovali, Ïe mnohé jejich
oveãky zajímají více rÛzné nápoje a pohled na Ïeny
neÏ závazn˘ vzor Písma svatého. NemÛÏeme proto
nahlíÏet na husitskou minulost pouze oãima autorÛ
proklamujících vzne‰ené ideály. Mezi ideálem a kaÏ-
dodenní realitou existoval i v husitsk˘ch âechách
mnohdy znaãn˘ rozdíl. A pochopit tyto rozdíly je
i jedním z na‰ich úkolÛ.

Va‰e poslední tvrzení pfiímo provokuje k otáz-
ce: ãeho si Vy na husitství hlavnû ceníte?

Odpovûì bude krátká. Upfiímnosti, opravdovosti,
idealismu i odvahy, s níÏ se pfiedstavitelé hnutí, hlu-
boce pfiesvûdãení o oprávnûnosti svého poãínání,
pustili do reformy církve a spoleãnosti. Nûkdy tou-
Ïím b˘t úãastníkem dûní let 1409–1419, kdy se vûci
dávaly do pohybu a spoleãnost v sobû Ïivila nadû-
ji na zmûnu. Asi to musely b˘t vzru‰ující a sv˘m
zpÛsobem krásné chvíle. A pak – kdyby mû husit-
ství nepfiitahovalo, sotva bych se mu badatelsky vû-
noval. Tím zároveÀ odpovídám v‰em kritikÛm, ktefií
mi pfiedhazují, Ïe buì husitskou dobu nedoceÀuji,
nebo ji pfiíli‰ vyná‰ím. Vzdor svému zaujetí pro její
dramatiãnost se snaÏím vyvarovat krajních pohle-
dÛ, touÏím  proniknout do vnitfiního svûta této pozo-
ruhodné  epochy a pochopit ji v první fiadû sám pro
sebe. Teprve poté mohu svá zji‰tûní a pohledy
pfiedkládat vefiejnosti.

Pfies v‰echny promûny husitského m˘tu zÛ-
stává toto údobí na‰ich dûjin bezpochyby do-
bou mimofiádnou, mocnou, která hluboce ovliv-
nila politick˘ a duchovní v˘voj na‰ich zemí. Aã
se zdá, Ïe bofiení m˘tÛ je bolestné, vûfime, Ïe
nová hodnocení minulého ãasu mohou pfiinést
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Zaãátek písnû
„O swatém Mistru
Janowi Husy“.
Dle graduálu
Men‰ího Mûsta
PraÏského 
z roku 1572
maloval pro Spolek
Husova domu
v Praze 
Jan Minafiík 
L. P. 1899.

i dobrá pfiekvapení. VÏdyÈ pravda nese svûtlo,
aÈ je nám pfiíjemná nebo není. ¤íkáte-li, Ïe po-
chopit rozdíl mezi skuteãností a ideálem je jed-
ním z hlavních úkolÛ souãasné historiografie,
pak sice mÛÏeme oãekávat v rozkr˘vání na‰í ná-
rodní minulosti i sklizeÀ s trpk˘mi hrozny, ale
máme také nadûji, Ïe znovu zaslechneme i ‰u-
mûní andûlsk˘ch kfiídel. Pfii v‰í choulostivosti
Va‰í práce jistû souhlasíte.

·um andûlsk˘ch kfiídel zaslechnout musíme,
protoÏe nám nic jiného nezb˘vá. Jinak by byl ná‰
pohled nejen na husitství, n˘brÏ na cel˘ stfiedovûk
znaãnû ochuzen. Zcela by nám unikl jeden z pod-
statn˘ch rysÛ tehdej‰ího Ïivota, latentnû prostupu-
jící v‰echny oblasti lidského poãínání. Ochudili by-
chom tím dûjiny a zároveÀ zahodili jeden z klíãÛ
k jejich pochopení. �

SYLVA DANÍâKOVÁ
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Nejvût‰í deta‰ované pracovi‰tû brnûnsk˘ch ar-
cheologÛ se rozkládá uprostfied malebné kraji-

ny luÏních lesÛ a nivních luk, v bezprostfiední blíz-
kosti fieky Moravy, která zde tvofií státní hranici se
Slovenskem, v areálu Národní kulturní památky
Slovanské hradi‰tû v Mikulãicích.

Pracovi‰tû zaloÏil v roce 1954 Josef Poulík, kdyÏ
byl zahájen terénní v˘zkum na novû objeveném vel-
komoravském hradi‰ti „Valy“ u Mikulãic. âtyfiicet let
trvající velkorys˘ velkoplo‰n˘ terénní v˘zkum loka-
lity se zapsal mezi nejvût‰í akce podobného cha-
rakteru v Evropû. Byla prozkoumána plocha témûfi
5 ha,  odkryty pozÛstatky nejménû 10 kostelÛ, kní-
Ïecího paláce, dílen, bran, mostÛ i domovní zástav-
by. Nálezov˘ fond ãítající statisíce pfiedmûtÛ vysoké
vypovídací hodnoty a zahrnující poãetnou kolekci
‰perkÛ a ozdobn˘ch pfiedmûtÛ ‰piãkové umûlecko-
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Pfii pfiíleÏitosti Dne otevfien˘ch dvefií Archeologického ústavu 
AV âR, v. v. i., v Brnû se vefiejnosti zpfiístupnila také jeho 

deta‰ovaná pracovi‰tû. Zájemci mohli zaãátkem záfií 2007
nav‰tívit archeologicky cenné lokality v Mikulãicích 

a Dolních Vûstonicích. Stfiediskem pro paleolit a paleontologii
v Dolních Vûstonicích a Stfiediskem pro dobu fiímskou a dobu

stûhování národÛ v Dolních Dunajovicích Vás provedeme v pfií‰tím
ãísle Akademického bulletinu, nyní se zastavíme v Mikulãicích.

ARCHEOLOGOVÉ NA MORAVù
ETAPY BÁDÁNÍ V MIKULâICÍCH

v û d a  a  v ˘ z k u m

Pozlacené nákonãí
v podobû

miniaturní knihy
z bohatého

Ïenského hrobu
u baziliky

Leteck˘ snímek
hradi‰tû 

s podhradím

fiemeslné kvality proslavil Mikulãice doma i v zahra-
niãí. Odborná i laická vefiejnost sledovala s napûtím
úÏasné objevy v Mikulãicích; kaÏdá nová sezona
pfiiná‰ela nové pozoruhodné nálezy. K vûhlasu Mi-
kulãic a brnûnského Archeologického ústavu pfii-
spûla v˘znamnou mûrou také v˘stava Velká Mora-
va, jeÏ ve 2. polovinû 60. let obe‰la fiadu evropsk˘ch
metropolí.

Pracovi‰tû bylo bûhem celé první etapy bádání
1954–1992 pfiedev‰ím základnou terénního v˘zku-
mu. Od roku 1975 byly odsud pfii neztenãen˘ch te-
rénních aktivitách na hradi‰ti vedeny rozsáhlé v˘-
zkumy ranû stfiedovûk˘ch nalezi‰È v okolních
obcích.

Zásadní zmûna v zamûfiení pracovi‰tû nastala po
roce 1989, kdy byly pfieru‰eny velkoplo‰né odkryvy
a hlavní pozornost se zamûfiila na zpracování v˘-
sledkÛ celé pfiedchozí etapy odkryvÛ. PÛvodní zá-
kladna terénního v˘zkumu se transformovala v pra-
covi‰tû teoretického v˘zkumu. Byly zaloÏeny nové
publikaãní fiady a zahájena tradice vûdeck˘ch kon-
ferencí k vybran˘m teoretick˘m problémÛm studia
raného stfiedovûku – tzv. mikulãick˘ch mezinárod-
ních kolokvií.Terénní v˘zkum se v této „nové etapû“
omezil na záchranné a nejnutnûj‰í zji‰Èovací práce.
Postupem ãasu, zejména poãínaje rokem 2004, se
v‰ak archeologové v Mikulãicích stále více vraceli
k nov˘m terénním v˘zkumÛm. Hlavním dÛvodem
byla potfieba fie‰it aktuální otázky vypl˘vající ze
zpracování star˘ch odkryvÛ.

Souãástí zpracování byla digitalizace terénní do-
kumentace a budování informaãních systémÛ v˘-
zkumu. Prostfiednictvím celé fiady projektÛ se po-
stupnû zpracovával rozsáhl˘ nálezov˘ fond.V rámci
nejvût‰ího („nivního“) projektu v letech 1996 aÏ
2001, jenÏ se zamûfiil na studium Mikulãic a dal‰ích
v˘znamn˘ch velkomoravsk˘ch center stfiedního Po-
moraví v ekologick˘ch a hospodáfisk˘ch souvislos-
tech, byla v Mikulãicích zaloÏena dendrochronolo-
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gická a paleoekologická laboratofi. Byla získána
první exaktní chronologická data pro Mikulãice
i dal‰í ranû stfiedovûké archeologické památky
v âeské republice. ·iroce pojat˘ interdisciplinární
v˘zkum se v té dobû koncentroval na fie‰ení celé
‰kály sídelnû-archeologick˘ch otázek.

Novou kvalitu mikulãického v˘zkumu pfiinesly ob-
jevy na slovenské stranû fieky Moravy po roce 1994.
Osídlení v katastru slovensk˘ch Kopãan totiÏ
v 9. století patfiilo k mikulãické aglomeraci a nové
pfiekvapivé datování dosud stojícího kostela sv. Mar-
kéty Antiochijské v Kopãanech do velkomoravského
období století v roce 2004 znamenalo nov˘ podnût
pro studium celé ranû stfiedovûké aglomerace, pro
mezinárodní vûdeckou spolupráci i pro pfieshraniã-
ní prezentaci památkového areálu. Novû pfiedloÏe-
ná vize archeologického parku Mikulãice-Kopãany
se stala v posledních tfiech letech jedním ze zá-
kladních ideov˘ch podkladÛ pro pfiípravu nominace
„Památek Velké Moravy: Slovanského hradi‰tû v Mi-
kulãicích – Kostela sv. Margity Antiochijské v Kop-
ãanech“ k zápisu na Seznam svûtového kulturního
dûdictví UNESCO.
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Kaple sv. Margity,
necelé 2 km 
od hradu 
v Mikulãicích,
v 9. stol. souãást
mikulãické
aglomerace.

První velkoplo‰n˘
odkryv zaniklého
fiíãního koryta 
s nálezy mostu
a ãlunÛ 
v roce 1967

Neãekan˘m zlomem v „nové“ etapû bádání v Mi-
kulãicích se stal poÏár hlavní budovy pracovi‰tû
v záfií 2007. Archeologové ztratili stfiechu nad hla-
vou, vzaly za své depozitáfie, pracovny, laboratofie,
archiv i ve‰keré vybavení pro v˘zkum.

V souãasné dobû se rozpracovávají vize a zámûry
budoucího v˘zkumu v nov˘ch podmínkách mikulãic-
kého archeologického pracovi‰tû. Je zfiejmé, Ïe tû-
Ïi‰tûm zájmu bude fie‰ení základních teoretick˘ch
otázek mikulãického centra. Hlavní zmûna oproti
pfiedchozímu období se projeví zejména tím, Ïe se
toto bádání bude více opírat o nov˘ moderní terénní
v˘zkum lokality. Pracovi‰tû bude souãasnû aspirovat
na pozici mezinárodního stfiedoevropského centra
v˘zkumu raného stfiedovûku se zvlá‰tním zamûfie-
ním na problematiku Velké Moravy. Brnûnsk˘ Arche-
ologick˘ ústav AV âR bude usilovat o celkovou pfie-
stavbu a modernizaci mikulãického pracovi‰tû tak,
jak to bylo jiÏ dfiíve proponováno v urbanistické studii
Archeologického parku Mikulãice-Kopãany. �

LUMÍR POLÁâEK,
Archeologick˘ ústav AV âR, v. v. i., Brno
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ve ãtvrtek 10. ledna 2008 na setkání s Ivanem Klímou, 

ve ãtvrtek 14. února 2008 na pfiedná‰ku Radoslava Kvapila 

– âeské tance Bedfiicha Smetany – s ukázkami.

Obû pfiedná‰ky se konají od 17:00 hod. v budovû Akademie vûd âR, Národní 3, Praha 1, 

místnost ã. 206, 2. patro. Vstup voln .̆
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Jan Antonín Losy z Losinthalu († 1721), kdysi naz˘-
van˘ „otcem loutny“, byl jiÏ ve své dobû uznáván

jako vynikající hudební virtuos a autor fiady pozoru-
hodn˘ch loutnov˘ch skladeb. Pfiíslu‰níci v âechách
usazené hrabûcí rodiny LosyÛ jsou známi jako za-
stánci v˘znamn˘ch dvorsk˘ch úfiadÛ, aktivní úãastní-
ci obrany Prahy pfied ‰védsk˘mi vojsky v roce 1648

26ab

V leto‰ním roce si obec Piuro ve spolupráci s Centro di studi storici
valchiavennaschi pfiipomnûla ãeského loutnistu Jana Antonína Losyho

z Losinthalu, v˘znamného pfiíslu‰níka piurské rodiny Losio,
a 13. fiíjna 2007 uspofiádala na jeho poãest mezinárodní semináfi 

Johann Anton Losy von Losinthal. Un musicista tra Piuro e Praga.

v û d a  a  v ˘ z k u m

Kostel Nanebevzetí
Panny Marie, Piuro

Erb rodiny Losio,
kaple sv. Jana

Kfititele v kostele 
Nanebevzetí 

Panny Marie, Piuro

i jako stavebníci paláce na praÏském Novém Mûstû
a zámku ve ·tûkni ãi jako objednavatelé umûleck˘ch
dûl od Karla ·kréty, Fabiána Václava Harovníka, Jana
Kupeckého a dal‰ích.

Rod LosyÛ se v âechách objevuje ve 20. letech
17. století. Jeho pÛvod v‰ak donedávna zÛstával záha-
dou. UvaÏovalo se pfiitom, Ïe do ãesk˘ch zemí pfii‰la
tato rodina ze ·v˘carska, Tyrolska, ãi dokonce Ïe zde
byla jiÏ del‰í dobu usazena. Její skuteãn˘ pÛvod se po-
dafiilo objasnit teprve díky bakaláfiské univerzitní tezi
Jana Antonína Losyho z Losinthalu z roku 1667, novû
objevené ve sbírce Národní galerie v Praze. Petra Ze-
lenková z Národní galerie v Praze a Martin Mádl
z Ústavu dûjin umûní AV âR na základû interpretace
uvedeného grafického listu od Jana Bedfiicha Hesse
z Hesic pfied ãasem upozornili, Ïe rodina, zvaná pÛ-
vodnû Losio, pocházela z mûsta Piuro, dnes leÏícího
na území provincie Sondrio v severní Itálii.

Piuro bylo v 16. století sice nevelk˘m, av‰ak hospo-
dáfisky i kulturnû v˘znamn˘m mûstem. V r. 1618,
v dobû rostoucího napûtí mezi rÛzn˘mi politick˘mi
a náboÏensk˘mi stranami, postihla Piuro tragická pfií-
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JOHANN ANTON LOSY



rodní katastrofa neb˘val˘ch rozmûrÛ. Nad mûstem le-
Ïícím na dnû hlubokého alpského údolí se utrhl horsk˘
svah Monte Conto a mûsto s jeho honosn˘mi paláci,
domy a kostely pohfibil. Pod návalem kamenÛ a pod
vodami rozvodnûné fieky Mery tehdy zahynulo kolem
tisíce obyvatel. Zprávy o ne‰tûstí se brzy donesly aÏ
do Prahy, kde o nich psali praÏsk˘ tiskafi Paul Sessen
a ve sv˘ch Pamûtech i Mikulá‰ Daãick˘ z Heslova.
Otec slavného loutnisty, Giovanni Antonio Losio, byl
jedním z mála, ktefií pfied katastrofou ‰Èastnû unikli.

Leto‰ní mezinárodní semináfi se stal pfiíleÏitostí
k navázaní nov˘ch kontaktÛ a k v˘mûnû informací
z rÛzn˘ch oblastí kultury – ze sféry kulturních i politic-
k˘ch dûjin, dûjin vzdûlanosti, hudby, architektury a v˘-
tvarného umûní. Jeho odborn˘mi garanty se stali prof.
Guido Scaramellini, prezident Centro di studi storici val-
chiavennaschi a autor fiady v˘znamn˘ch studií vûnova-
n˘ch dûjinám Piura, a americk˘ loutnista Paul Beier,
zamûfiující se na interpretaci renesanãní a barokní
hudby. Semináfie se zúãastnil francouzsk˘ muzikolog
a pfiední expert v oblasti interpretace loutnové hudby
Claude Chauvel, kter˘ pfiednesl referát vûnovan˘ Losy-
ho v˘znamu v dûjinách loutnové hudby.Prof. Scaramel-
lini hovofiil o pohnuté historii mûsta Piuro a pfiíslu‰ní-
cích nûkolika zdej‰ích rodin Ïijících v emigraci. Italská
historiãka Mariagrazia Carlone, ãlenka Renaissance
Society of America, prezentovala pfiedná‰ku vûnova-
nou dûjinám loutny z pohledu organologie. âesk˘
loutnista a muzikolog Miloslav ·tudent z Ústavu hu-
dební vûdy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
v Brnû seznámil pfiítomné s projektem Thesaurus
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Piuro 
od renesanãní vily
Vertemate-Franchi 

Americk˘ loutnista
Paul Beier

Italsk˘ historik
Guido Scaramellini,
Paolo Lisignoli,
starosta obce Piuro,
a francouzsk˘
muzikolog 
Claude Chauvel

Testudinis Bohemiae, jenÏ se vûnuje systematické do-
kumentaci loutnov˘ch hudebních fondÛ se zvlá‰tním
zamûfiením na evidenci dûl Jana Antonína Losyho.
Martin Mádl ve svém pfiíspûvku uvedl zji‰tûní o pÛvo-
du rodiny LosyÛ a o jejích kulturních aktivitách na ães-
kém území.

Semináfi se uskuteãnil v historickém prostfiedí ‰pitálu
pfii kostele Nanebevzetí P. Marie za úãasti odborné ve-
fiejnosti a zástupcÛ obce Piuro a setkal se i s Ïiv˘m zá-
jmem místních obyvatel.V kostele Nanebevzetí byl pak
uspofiádán koncert z dûl Jana Antonína Losyho z Lo-
sinthalu a jeho souãastníkÛ, jeÏ pfiednesli loutnisté Paul
Beier a Earl Christy. Losyho hudba tak poprvé zaznûla
v prostoru, kter˘ je s pÛvodem loutnistovy rodiny tûsnû
spjat a kter˘ jeho otec téhoÏ jména dotvofiil v roce 1640
fundací kaple sv. Jana Kfititele.

Setkání pfiineslo podnûty pro dal‰í studium Losyho
hudebních dûl a kulturního mecenátu jeho rodiny, ale
také pro v˘zkum kulturních vztahÛ mezi severoital-
sk˘m Piurem a Prahou, na jejichÏ budování se po nû-
kolik staletí podíleli vedle LosyÛ i pfiíslu‰níci dal‰ích
piursk˘ch rodÛ. �

MARTIN MÁDL,
Ústav dûjin umûní AV âR, v. v. i.
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Druh Sus scrofa jako nejvût‰í zdroj Ïivoãi‰n˘ch
bílkovin ze suchozemsk˘ch zvífiat (40 % masa

v lidské dietû) s miliardou chovn˘ch jedincÛ provází
ãlovûka jiÏ pfies deset tisíc let (jak ukázaly fosilie do-
mestikovaného prasete v Hallan Cemi u Diyarbaki-
ru na jihozápadû Turecka, které nedávno nalezl Mi-
chael Rosenberg z Univerzity v Delaware). V˘zkum
druhu je zamûfien jak na zdraví tohoto v˘znamného
hospodáfiského zvífiete, tak na zdraví ãlovûka, pro-
toÏe nûkteré nemoci jako salmonelóza mohou mít
zdroj právû v praseãích chovech.

V˘zkum prasete má mnohé pfiednosti: laborator-
ní prasata jsou velmi dobr˘m modelem pro studium
zánûtu, sepse, kardiovaskulárních onemocnûní aj.;
prasata slouÏí k získávání koÏních ‰tûpÛ a studují
se jako potenciální zdroj orgánÛ pfii transplantacích.
Díky epiteliochoriální placentaci jsou vynikajícím
modelem pro v˘vojovou imunologii, protoÏe jejich
placentou neprostupují matefiské protilátky. Prasata
mají vy‰‰í biochemickou homologii s lidmi neÏ labo-
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V penzionu Hrádek v Orlick˘ch horách 
se ve dnech 20.–21. záfií 2007 uskuteãnilo 

setkání s názvem Quodlibet o metodách
v biomedicínû (s podtitulem Pokroky a úskalí

biomedicínsk˘ch metod v experimentech in vivo),
jehoÏ cílem se staly diskuse vûnované vyuÏití

moderních postupÛ ke studiu imunologie
a fyziologie prasete.

QUODLIBET O METODÁCH
V BIOMEDICÍNù

v û d a  a  v ˘ z k u m

ratorní hlodavci. Podobná radiosenzitivita jako u lidí
pfiedurãuje prasata k radiobiologickému modelu.

Pofiádajícími organizacemi semináfie byly Mikro-
biologick˘ ústav AV âR a âeská imunologická spo-
leãnost.Hostitelem se staly laboratofie v Novém Hrád-
ku (souãást sektoru imunologie a gnotobiologie
pofiádajícího ústavu), které úãastníci nav‰tívili v dru-
hém dni setkání. Zde mohli mladí vûdci spatfiit unikát-
ní chovy laboratorních zvífiat ve sterilních izolátorech,
které se tu vyvíjejí na akademické pÛdû jiÏ pÛl století.

Setkání neslo název Quodlibet (z lat. Quod libet –
Co je libo). Takto se ve stfiedovûku oznaãovaly vel-
ké v˘roãní disputace, pfii nichÏ mohl univerzitní
mistr pfiedloÏit sv˘m kolegÛm libovolnou otázku.
Podobná volnost provázela setkání v Orlick˘ch ho-
rách. Pfiednost proto dostala témata metodická
a z metod zejména ty, které se je‰tû vyvíjejí. Pra-
covníci pfieváÏnû z mikrobiologického a veterinární-
ho v˘zkumu dále probírali metodická úskalí (ozna-
ãovaná krásn˘m anglick˘m slovem pitfalls).
Nejednalo se tedy o dílãích v˘sledcích, které jsou
námûtem vût‰iny konferencí.

Pfiedná‰ky uvedl hlavní organizátor Ing. I. ·plíchal
(Laboratofi imunitních regulací MBÚ AV âR). Poté
promluvili brnûn‰tí vûdci Dr. V. Celer (Veterinární
a farmaceutická univerzita) o vyuÏití scFv protilátek,
Dr. J. Matia‰ovic (V˘zkumn˘ ústav veterinárního lé-
kafiství) o mikroarrays, Dr. A. Lojek (BFÚ AV âR)
o úskalích sledování reaktivních metabolitÛ kyslíku
a dusíku a Dr. I. Rychlík (VÚVeL) o genech virulence
u Salmonelly. Mladí domácí vûdci Dr. T. Hrnãífi
a Mgr. M. Schwarzer promluvili o vyuÏití multiplexu
a úskalí LNA sond v polymerázové fietûzcové reakci.
Dr. H. Kováfiová z Ústavu Ïivoãi‰né fyziologie a ge-
netiky v Libûchovû poukázala na meze proteomiky
a Ing. M. Tománek z Ústavu Ïivoãi‰né v˘roby v Uhfií-
nûvsi pfiedná‰el o v˘vojové kompetenci bunûk.

K pohodû Quodlibetu pfiispûla pfiíjemná obsluha
holandsk˘mi majiteli penzionu a pûkné horské po-
ãasí. Veãer se tak úãastníci mohli navzájem sezná-
mit v druÏné diskusi pod noãní oblohou. Hlavním
kladem setkání byly nové interdisciplinární kontak-
ty. Nízké vloÏné (díky sponzorÛm) umoÏnilo pfieva-
Ïující úãast mlad˘ch lidí, takÏe vûkov˘ prÛmûr
úãastníkÛ se pohyboval kolem tfiiceti let. O úspûchu
Quodlibetu vypovídá i to, Ïe si úãastníci slíbili, Ïe si
ho v pfií‰tích letech zopakují. �

ILJA TREBICHAVSK¯ a IGOR ·PLÍCHAL,
Mikrobiologick˘ ústav AV âR, v. v. i.
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v mikrobiologicky
definovan˘ch

(gnotobiotick˘ch)
podmínkách



âeská republika kromû úãasti na‰ich odborníkÛ na
fie‰ení vûdeck˘ch úkolÛ vyhlá‰en˘ch v rámci IHY

klade velk˘ dÛraz pfiedev‰ím na popularizaci sluneãní
fyziky a oborÛ s ní souvisejících.

Oficiálnû byl Mezinárodní heliofyzikální rok zahájen
v únoru 2007 ve Vídni za úãasti zástupce âeského ko-
ordinaãního v˘boru dr. Rostislava Hala‰e z prostûjov-
ského gymnázia. V na‰í republice IHY zahájila jiÏ
23. ledna tisková konference, na níÏ za âesk˘ koordi-
naãní v˘bor vystoupili doc.Petr Heinzel, fieditel Astrono-
mického ústavu AV âR, dr. Franti‰ek Fárník, vedoucí
sluneãního oddûlení AsÚ AV âR a dr. Eva Marková, fie-
ditelka Hvûzdárny v Úpici. Je‰tû v lednu po ní následo-
val cyklus pfiedná‰ek pro stfiedo‰kolské studenty vûno-
van˘ Slunci a od 5. února uspofiádala Lidová hvûzdárna
v Prostûjovû, p. o., Reálné gymnázium a základní ‰kola
mûsta Prostûjova a ·tefánikova hvûzdárna v Praze v˘-
stavu Slunce – hvûzda Ïivota a smrti. Jednalo se o ne-
tradiãní interaktivní v˘stavu spojenou s pfiedná‰kou pro
‰koly v‰ech typÛ. Souãasnû byla vyhlá‰ena fiada soutû-
Ïí. Do soutûÏe Vesmír oãima dûtí pro kategorii do 10 let,
jejímÏ garantem byla Lidová hvûzdárna v Prostûjovû,
p. o., pfii‰lo nûkolik set kreseb. Stfiedo‰koláci soutûÏili
o nejlep‰í internetové stránky na téma Energetické vyu-
Ïití sluneãního záfiení – zapojilo se osm ‰kol. Pozorova-
telská soutûÏ pro ‰irokou vefiejnost zahrnovala nûkolik
témat: pozorování sluneãních skvrn jednoduch˘m dale-
kohledem, stanovení okamÏiku slunovratu z pozorování
v˘chodÛ a západÛ Slunce, stanovení zemûpisné délky
pozorovacího stanovi‰tû z mûfiení v˘‰ky Slunce nad ob-
zorem a fotosoutûÏ o nejlep‰í snímek Slunce. Byla roz-
dûlena do tfií kategorií: do 15 let, od 15 do 25 let a nad
25 let. O tyto soutûÏe bohuÏel nebyl tak velk˘ zájem
jako o dvû pfiedchozí, zfiejmû proto, Ïe úkoly s v˘jimkou
fotosoutûÏe, kam bylo zasláno nûkolik snímkÛ ve v‰ech
kategoriích, byly pfiece jen ãasovû ponûkud nároãnûj‰í
a vyÏadovaly systematickou práci. O to vût‰í ocenûní si
zaslouÏí studentky z ãáslavského gymnázia za stano-
vení okamÏiku slunovratu z pozorování v˘chodÛ a zá-
padÛ Slunce, neboÈ jejich 32stránková práce by urãitû
dobfie obstála i ve stfiedo‰kolské odborné ãinnosti.

Vítûzové v‰ech soutûÏí se setkali 29. listopadu v Pra-
ze, kde v rámci doprovodného programu absolvovali

29 ab

Vítûzná kresba 
z dûtské v˘tvarné
soutûÏe IHY,
autor Jifií Doru‰ák

pfiedná‰ku o Slunci a prohlídku Astronomické Prahy,
nejmlad‰í úãastníci nav‰tívili ·tefánikovu hvûzdárnu
na Petfiínû. Souãasnû shlédli v˘stavu vûnovanou IHY,
kde kromû rÛzn˘ch odborn˘ch a propagaãních mate-
riálÛ byly prezentovány i v‰echny soutûÏe.

V rámci Mezinárodního heliofyzikálního roku se usku-
teãnilo i nûkolik semináfiÛ vûnovan˘ch Slunci. Ve dnech
24.–26. záfií se na Hvûzdárnû a planetáriu Mikulá‰e Ko-
perníka v Brnû konal semináfi s názvem Slunce v Brnû,
kter˘ byl urãen˘ pfiedev‰ím pracovníkÛm hvûzdáren. Cí-
lem bylo ukázat si, jak vefiejnosti správnû interpretovat
nejnovûj‰í poznatky ze sluneãní fyziky a jejího pÛsobení
na meziplanetární prostor a Zemi a jak reagovat na do-
tazy náv‰tûvníkÛ, které ãasto vycházejí z dfiívûj‰ích dog-
mat z této oblasti. Zástupci hvûzdáren mûli prostor i pro
pfiedvedení, jak se to dûlá právû u nich.

Mezinárodní sluneãní semináfi byl 12.–14. fiíjna zor-
ganizován na hvûzdárnû ve Vala‰ském Mezifiíãí. Tento
populárnû-nauãn˘ semináfi byl urãen ‰iroké vefiejnosti,
pracovníkÛm hvûzdáren, ãlenÛm astronomick˘ch krouÏ-
kÛ a dal‰ím zájemcÛm a zúãastnila se ho i fiada odbor-
níkÛ z âR i ze Slovenska. V prÛbûhu tfií dnÛ zaznûly
pfiedná‰ky, které byly prÛfiezem souãasn˘ch vûdomostí
o Slunci od sluneãního nitra pfies fotosféru, chromo-
sféru a korónu aÏ po meziplanetární prostor a at-
mosféru a magnetosféru Zemû.

Mezinárodnímu heliofyzikálnímu roku se ve
velké mífie vûnovala i média. âesk˘ rozhlas
Leonardo odvysílal nûkolik programÛ vû-
novan˘ch Slunci. âeská televize vûnovala
Slunci jeden vûdecko-populární pofiad
PORT (dfiíve Popularis). Pozadu nezÛstal
ani tisk, fiada ãlánkÛ vy‰la pfiedev‰ím v Li-
dov˘ch novinách, ale i jinde.

Mezinárodní heliofyzikální rok skonãí v úno-
ru 2008, nicménû z toho, co pfiinesl jak pro vû-
deckou ãinnost, tak v oblasti popularizace, bude
moÏné ãerpat je‰tû mnoho dal‰ích let. �

EVA MARKOVÁ,
fieditelka Hvûzdárny v Úpici 

a ãlenka âeského organizaãního v˘boru IHY 2007

Leto‰ní Mezinárodní heliofyzikální rok navazuje na tradici Mezinárodního geofyzikálního
roku (1957) a dvou Mezinárodních polárních rokÛ (1882 a 1932). Podobnû jako u nich 
je vûdeck˘m cílem studovat jevy v nej‰ir‰ím moÏném mûfiítku pomocí soubûÏn˘ch
pozorování za pouÏití ‰irokého spektra pfiístrojÛ a ukázat krásu, závaÏnost a v˘znam vûdy
o vesmíru a o Slunci ‰iroké vefiejnosti a inspirovat budoucí v˘zkumníky.

ROK SLUNEâNÍCH
FYZIKÒ
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JiÏ druhé volební období má âAS v ãele Ïenu.
Pfiedsedkyní je fieditelka Hvûzdárny v Úpici Dr. Eva

Marková. âestn˘m pfiedsedou je Dr. Jifií Grygar z Fyzi-
kálního ústavu AV âR. âeská astronomická spoleãnost
je ãlenem Rady vûdeck˘ch spoleãností âR a kolektiv-
ním ãlenem Evropské astronomické spoleãnosti.

âlenové spoleãnosti jsou organizováni v místních
poboãkách a odborn˘ch sekcích. Poboãky pofiádají
pravidelná setkání sv˘ch ãlenÛ, pfiedná‰ky z astrono-
mie, organizují odborné exkurze a jiné spoleãné akce
a spolupracují s místními hvûzdárnami. Vût‰ina z nich
vydává pro své ãleny zpravodaj zamûfien˘ na astrono-
mické dûní v pfiíslu‰ném regionu. Odborné sekce mají
celostátní pÛsobnost a nezfiídka jsou jejich ãleny i zá-
jemci ze zahraniãí.KaÏdá sekce je zamûfiena na urãitou
oblast astronomie.Sekce âAS pokr˘vají zejména ty ob-
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Ano, je tomu skuteãnû tak. âeská astronomická spoleãnost byla zaloÏena v Praze 
8. prosince 1917. Za svÛj hlavní cíl tehdy mûla vybudování lidové hvûzdárny v Praze,

ãehoÏ dosáhla o 11 let pozdûji, kdy byla v roce 1928 pro vefiejnost slavnostnû otevfiena
Lidová hvûzdárna na Petfiínû. V den 90. narozenin âeské astronomické spoleãnosti,

8. prosince 2007, se âAS se‰la na slavnostním setkání v Zrcadlové kapli v praÏském
Klementinu, tedy v místû, kde je astronomie historicky pevnû zakotvena.

Poprvé zde pfiedstavila novû zaloÏenou cenu (ãestnou pfiedná‰ku) pojmenovanou 
na poãest v˘znamného ãeského astronoma prof. ZdeÀka Kopala 

Kopalova pfiedná‰ka a jejího prvního laureáta, vedoucího oddûlení meziplanetární hmoty
Astronomického ústavu AV âR, v. v. i., Dr. Pavla Spurného.

Historickou i budoucí dimenzi setkání naznaãuje i nedalek˘ KeplerÛv dÛm – rok 2009
vyhlásilo UNESCO Mezinárodním rokem astronomie. Svût si pfiipomene 400. v˘roãí

prvního pouÏití astronomického dalekohledu Galileo Galileem a âeská republika pfiidá 
„svÛj vklad“ pfiipomínkou 400. v˘roãí vzniku Keplerova díla Astronomia nova.

v û d e c k é  s p o l e ã n o s t i

První ãesk˘ t˘m 
na Mezinárodní

astronomické
olympiádû 
na Krymu.

Jan Fait z Prahy
(na snímku vpravo)

získal pro 
âeskou republiku
stfiíbrnou medaili.

lasti, ve kter˘ch i astronomové-amatéfii mohou sv˘mi
pozorováními a odbornou ãinností pfiispût k rozvoji as-
tronomie. âleny sekcí jsou také profesionální pracovní-
ci v daném oboru a pod jejich dohledem získávají zku-
‰enosti zejména mladí zájemci; pokud jejich zájem
pfietrvá, pozdûji se sami stávají profesionálními astro-
nomy. Sekce vydávají zpravodaje zamûfiené na dan˘
obor a poskytují pomoc pfii odborné práci, vãetnû zpra-
cování a publikace v˘sledkÛ. âlenové se zpravidla jed-
nou roãnû setkávají na konferencích.V souãasné dobû
má âAS sedm poboãek a devût sekcí. Poboãky pÛsobí
v Praze, západních âechách, v˘chodních âechách,
âesk˘ch Budûjovicích, Mostû, Tfiebíãi a ve Vala‰ském
Mezifiíãí.Odborné sekce pracují v oborech promûnn˘ch
hvûzd, zákrytÛ a astrometrie, sluneãní fyziky, kosmo-
nautiky, historie astronomie, kosmologie, meziplanetár-
ní hmoty, pfiístrojové techniky a optiky a v âAS pracuje
také sekce pro mládeÏ. âAS má také dvû odborné sku-
piny: terminologickou a pro svûtelné zneãi‰tûní.

Potû‰itelné je, Ïe poãet ãlenÛ roste a prÛmûrn˘ vûk
klesá. Tento trend trvá jiÏ nûkolik let. Kromû individuál-
ního ãlenství nabízí âeská astronomická spoleãnost
ãlenství kolektivní. Za poslední roky fiada kolektivních
ãlenÛ pfiibyla, v souãasné dobû je jich 15: Astronomic-
k˘ ústav Akademie vûd âR, Hvûzdárna a planetárium
hl. m. Prahy, Hvûzdárna a radioklub lázeÀského mûsta
Karlovy Vary, o. p. s., Hvûzdárna barona Artura Krause
Pardubice, Hvûzdárna Franti‰ka Pe‰ty Sezimovo Ústí,
Hvûzdárna Vala‰ské Mezifiíãí, Astronomická spoleã-
nost Most (se statutem poboãky), Astronomická spo-
leãnost Pardubice, Astronomická spoleãnost v Hradci
Králové, Expresní astronomické informace, Jihlavská
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astronomická spoleãnost, Spoleãnost Astropis, Spo-
leãnost pro meziplanetární hmotu (se statutem sekce),
Vla‰imská astronomická spoleãnost a Vala‰ská astro-
nomická spoleãnost (se statutem poboãky).

V fiadû pfiípadÛ sdruÏujeme s kolektivními ãleny od-
borné i organizaãní síly. Díky takové spolupráci se âAS
a Jihlavské astronomické spoleãnosti napfi. podafiilo po
fiadû jednání zafiadit do programu mûsta Jihlavy a Kra-
je Vysoãina stavbu hvûzdárny a také planetária v Jihla-
vû pro popularizaci astronomie. Velmi úzká spolupráce
panuje s nejvût‰ím a nejv˘znamnûj‰ím kolektivním ãle-
nem – Astronomick˘m ústavem AV âR, v. v. i.

Odborná ãinnost âAS se v souãasné dobû rozvíjí
pfiedev‰ím v oborech promûnn˘ch hvûzd, zákrytÛ
hvûzd tûlesy Sluneãní soustavy, Slunce, meziplanetární
hmoty a historie astronomie; nûkteré dosahují v˘znam-
n˘ch úspûchÛ. V poslední dobû proÏívá velk˘ v˘voj ze-
jména pozorování promûnn˘ch hvûzd. Tato odborná
sekce pfiipravila nové publikaãní systémy v mezinárod-
ním prostfiedí. Viditeln˘m úspûchem je napfi. udûlení
ceny Pacifické astronomické spoleãnosti (nejvût‰í
astronomická spoleãnost na svûtû, má 15 000 ãlenÛ
ze 70 zemí svûta) Nejlep‰í amatérsk˘ astronom
roku 2006 pozorovateli ze Spoleãnosti pro meziplane-
tární hmotu (kolektivní ãlen, kter˘ v rámci âAS zaji‰Èu-
je pozorování meziplanetární hmoty) Kamilu Horno-
chovi. Cena mu byla udûlena v prÛbûhu loÀského
valného shromáÏdûní Mezinárodní astronomické unie.

Znaãnou pozornost vûnuje âAS propagaci a popu-
larizaci astronomie a vûdy obecnû. Pravidelnû se
úãastní Vûdy v ulicích (Praha a PlzeÀ) a Evropské
noci vûdcÛ (v regionálních poboãkách napfiíã republi-
kou). Na‰e stanovi‰tû nav‰tíví bûhem tûchto akcí ti-
síce lidí. Podobná náv‰tûvnost je zaznamenávána pfii
pozorování Slunce a noãní oblohy v zoologick˘ch za-
hradách v Praze a ve Dvofie Králové nad Labem, se
kter˘mi spolupracujeme.

Zcela mimofiádnou úlohu âAS kaÏdoroãnû zaujímá
na Podzimním kniÏním veletrhu v Havlíãkovû Brodû. Pfii
této pfiíleÏitosti tradiãnû udûluje cenu za popularizaci
astronomie Littera Astronomica a na‰e spoleãnost zde
zaji‰Èuje doprovodn˘ program, pfiedev‰ím pozorování
Slunce. KvÛli veãernímu pozorování v jubilejním pátém
roãníku bylo vypnuto vefiejné osvûtlení centra mûsta,
aby obãané mohli pozorovat noãní oblohu.
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Soustfiedûní
pozorovatelÛ 
a majitelÛ
dalekohledÛ 
na âeskomoravské
vrchovinû 
(jaro 2007)

Astronomická
olympiáda se koná
jiÏ po páté a letos
poprvé se její
finalisté úspû‰nû
zúãastnili
mezinárodní
soutûÏe.

Kromû cen Littera Astronomica a Kopalova pfied-
ná‰ka udûluje spoleãnost je‰tû Kvízovu cenu (obdr-
Ïela ji napfi. fieditelka Hvûzdárny a planetária v âes-
k˘ch Budûjovicích s poboãkou na Kleti Ing. Jana
Tichá) a Nu‰lovu cenu za celoÏivotní dílo. Nu‰lovu
cenu za rok 2007 obdrÏel Ing. Jan Vondrák z Astro-
nomického ústavu AV âR.

K hlavní náplni ãinnosti âeské astronomické spo-
leãnosti patfií péãe o „noãní“ Ïivotní prostfiedí, ochra-
na pfied svûteln˘m zneãi‰tûním. Západoãeská po-
boãka âAS na toto téma pfiipravila fotografickou
soutûÏ a z grantu Nadace Partnerství byla vydána in-
formaãní broÏura.

âAS pofiádá také Astronomickou olympiádu. Letos
se koná její pát˘ roãník. Ministerstvo ‰kolství, mláde-
Ïe a tûlov˘chovy ji nejen zafiadilo mezi soutûÏe kate-
gorie A, ale také ji podporuje. Postupnû se rozrostl
poãet kategorií, takÏe v tomto ‰kolním roce se koná
Astronomická olympiáda pro Ïáky od 6. roãníku Z·
aÏ po studenty 2. roãníku S·. Na organizaci spolu-
pracujeme s fiadou dal‰ích partnerÛ, mezi nejv˘znam-
nûj‰í patfií pfiedev‰ím Astronomick˘ ústav AV âR,
Hvûzdárna v Karlov˘ch Varech a Hvûzdárna a plane-
tárium J. Palisy v Ostravû. V leto‰ním roce jsme ve
spolupráci s M·MT poprvé vyslali ãesk˘ Ïákovsk˘
t˘m na Mezinárodní astronomickou olympiádu a Jan
Fait z Prahy pfiivezl stfiíbrnou medaili.

Mezi úspû‰né projekty patfií webové stránky spo-
leãnosti www.astro.cz, které vznikly v sam˘ch zaãát-
cích internetu a patfií k nejstar‰ím ãesk˘m stránkám
popularizujícím vûdu. Kromû vnitfiních organizaã-
ních vûcí spoleãnosti slouÏí pfiedev‰ím jako aktuální
informaãní zdroj astronomick˘ch informací pro ‰iro-
kou vefiejnost a pro novináfie a nav‰tûvuje je dennû
kolem 2200 ãtenáfiÛ.

V dobû, kdy spolkov˘ Ïivot pfiíli‰ nekvete a kdy se
v‰ichni snaÏíme propagovat vûdu jako zajímav˘ obor
lidské ãinnosti, se do âeské astronomické spoleã-
nosti hlásí noví ãlenové a práce je pfied námi více,
neÏ jsme schopni stihnout. To je snad ta nejlep‰í for-
ma podûkování otcÛm zakladatelÛm, ktefií se o vznik
âAS v roce 1917 zaslouÏili. âest jejich památce! �

PAVEL SUCHAN,
místopfiedseda âeské astronomické spoleãnosti
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Prof. Pavel Klener je pfiednostou I. interní klini-
ky 1. lékafiské fakulty UK v Praze a pût let byl téÏ fie-
ditelem Ústavu hematologie a krevní transfúze.
Jeho hlavními oblastmi zájmu jsou vnitfiní lékafiství,
hematologie a onkologie (zejména problematika
protinádorové chemoterapie). První monografii vû-
novanou této problematice vydal jiÏ v r. 1974. Je
jedním z nemnoha klinikÛ, ktefií nikdy nepfiestali
ãerpat ze studnice teoretické medicíny. V rámci své
pedagogické ãinnosti pfiedná‰í medikÛm, postgra-
duálním studentÛm a lékafiÛm v kurzech, které
pofiádá Institut pro dal‰í vzdûlávání lékafiÛ a farma-
ceutÛ v Praze. Prof. Pavel Klener je autorem ãi spo-
luautorem mnoha uãebních textÛ a 13 monografií,
z nichÏ nejrozsáhlej‰í jsou Vnitfiní lékafiství a Klinic-
ká onkologie. Dále je spoluautorem dal‰ích pûti mo-
nografií a v odborn˘ch lékafisk˘ch ãasopisech
doma i v zahraniãí publikoval více neÏ 250 sdûlení.
Do r. 2003 zastával funkci pfiedsedy âeské onkolo-
gické spoleãnosti. Po r. 1990 zaãal pracovat v aka-
demick˘ch funkcích, stal se prodûkanem 1. LF UK
v Praze pro vûdu a byl prorektorem UK v Praze pro
vûdu. Od r. 1989 se úãastnil vefiejného Ïivota. Byl
ministrem zdravotnictví a sociálních vûcí a poslan-
cem âNR za OF.

Jeho autorita ve vûdeckém Ïivotû doma i v za-
hraniãí je zaloÏena na mimofiádn˘ch vûdeck˘ch v˘-
sledcích. Jeho zasvûcení se ideálÛm svobody a de-
mokracie je naprosté. Prof. P. Klener navíc patfií
k tûm vysoko‰kolsk˘m pracovníkÛm, ktefií mají
vstfiícn˘ a spravedliv˘ vztah k AV âR a nebojí se ho
v zájmu dobré vûdy, jejího organizování a kvalitního
vzdûlávání prezentovat. Odborné, pedagogické i ve-
fiejné aktivity prof. P. Klenera jsou vysoce a hojnû
cenûny. Za v‰echny lze uvést Zlatou medaili Uni-
verzity Karlovy (1997), Cenu ministra ‰kolství, mlá-
deÏe a tûlov˘chovy (1997), medaili T. G. Masaryka
(1998), Hlávkovu cenu (2003) a Státní vyznamená-
ní za zásluhy o stát v oblasti vûdy (2003). (Rozho-
vor s P. Klenerem, viz AB 3/2007.)
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Pfiedseda Akademie vûd âR prof. Václav Paães pfiedal 15. fiíjna 2007 âestné medaile AV âR 
De Scientia Et Humanitate Optime Meritis prof. Pavlu Klenerovi, kter˘ patfií mezi zakladatele

hematologie a onkologie v ãeském lékafiství, u pfiíleÏitosti jeho 70. narozenin, prof. Pavlu
Kratochvílovi, jenÏ se svou vûdeckou ãinností zafiadil mezi nejrespektovanûj‰í osobnosti

v oblasti makromolekulární chemie, u pfiíleÏitosti 50. v˘roãí jeho ãinnosti v AV âR 
a RNDr. Jifiímu Velemínskému, DrSc., za rozsáhlou ãinnost a pfiínos nejen v oblasti

genetiky rostlin, ale i organizace vûdy, a zejména vûdy v Akademii vûd po roce 1989.

DE SCIENTIA ET HUMANITATE
OPTIME MERITIS 

o c e n û n í

Pavel Klener

Pavel Kratochvíl

Jifií Velemínsk˘

Prof. Pavel Kratochvíl je zakládajícím ãlenem
Uãené spoleãnosti âR, ãlenem âeské komise pro
UNESCO a ãlenem (Fellow) The Royal Society of
Chemistry (London).V roce 1957 nastoupil do Ústavu
organické chemie a biochemie âSAV, od r. 1959
pracuje v Ústavu makromolekulární chemie AV âR
– v letech 1990–1998 byl jeho fieditelem.

Za dobu svého pÛsobení v AV âR vychoval fiadu
sv˘ch následovníkÛ. V˘znaãnou mûrou pfiispûl sv˘m
v˘zkumem k roz‰ífiení poznatkÛ v oblasti makromole-
kulární chemie a zaslouÏil se o dobré jméno chemie
pûstované v rámci AV âR i na mezinárodním poli.Ne-
ménû v˘znamnû se podílel na formování svého do-
movského pracovi‰tû, zejména v letech, kdy byl jeho
fieditelem. Svou prací a názory, organizaãní ãinností
a sv˘m vystupováním a vysok˘m morálním kreditem
ovlivnil fiadu nejen dal‰ích pracovi‰È AV âR (a nejen
chemick˘ch), ale také dûní v celé AV âR.Vûdeck˘ vû-
hlas a morální vlastnosti prof. Pavla Kratochvíla na‰ly
uplatnûní také pfii pfiemûnû vysokého ‰kolství zaãát-
kem 90. let, kdy pÛsobil ve stálé pracovní skupinû pro
chemii Akreditaãní komise M·MT. PÛsobil jako ãlen
Vûdecké rady AV âR (do r. 2005 jako její pfiedseda)
a v souãasnosti zastává post místopfiedsedy Komise
pro etiku vûdecké práce AV âR.

Dr. Jifií Velemínsk˘ absolvoval Pfiírodovûdeckou
fakultu Univerzity Karlovy v r. 1957. Diplom kandidáta
vûd získal od âeskoslovenské akademie vûd v r. 1964
na základû práce v oboru mutageneze u rostlin vypra-
cované v Ústavu experimentální botaniky âSAV. Pro
svÛj v˘znaãn˘ pfiínos ãeské a svûtové genetice a mo-
lekulární genetice rostlin se stal v roce 1994 zakláda-
jícím ãlenem Uãené spoleãnosti âR.

Dr. Jifií Velemínsk˘ je téÏ vynikajícím organizáto-
rem ãeského v˘zkumu a po roce 1989 se v˘znam-
n˘m zpÛsobem zasadil o transformaci Akademie
vûd. Od roku 1993 do roku 1998 pracoval jako mí-
stopfiedseda Vûdecké rady AV âR a v˘znamnou
mûrou se podílel na koncepci Akademie jako sou-
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stavy v˘zkumn˘ch pracovi‰È a na vypracování me-
todiky hodnocení tûchto pracovi‰È. V roce 1998 byl
zvolen do Akademické rady AV âR a v letech
2001–2005 v této radû vykonával funkci místopfied-
sedy AV âR zodpovûdného za vûdy chemické
a biologické. V letech 1993–1997 byl Jifií Velemín-
sk˘ ãlenem a po dva roky pfiedsedou oborové rady
pfiírodních vûd Grantové agentury âR. V souãasné
dobû je místopfiedsedou Grantové agentury AV âR.

V˘ãet organizaãních a koncepãních úkolÛ a funk-
cí, které Jifií Velemínsk˘ po roce 1989 plnil, nemÛ-
Ïe postihnout jeho pln˘ pfiínos pro transformaci
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Pfiedseda Vûdecké
rady AV âR,
celosvûtovû
uznávan˘ historik
Franti‰ek ·mahel
spolu s rektorem
Jihoãeské
univerzity
Václavem BÛÏkem

ãeské vûdy, a zejména pfiemûn Akademie vûd
v soustavu v˘konn˘ch ústavÛ, bádajících na me-
zinárodní úrovni a spolupracujících ve v˘zkumu
i v doktorsk˘ch a magistersk˘ch programech s vy-
sok˘mi ‰kolami. Jifií Velemínsk˘ se pilnou, vysoce
tvÛrãí a maximálnû zodpovûdnou prací v˘raznû
podílel na v‰ech tûchto pfiemûnách. Byl v‰em pfií-
kladem sv˘m zaujetím, morální integritou, skrom-
ností a slu‰ností. �

-red-

Jihoãeská univerzita udûlila pfii
pfiíleÏitosti slavnostního zasedání
Vûdecké rady Jihoãeské univerzity
1. listopadu 2007 ãestn˘ doktorát
Jihoãeské univerzity v˘znamnému
historikovi stfiedovûk˘ch dûjin 
prof. Franti‰ku ·mahelovi,
kter˘ se sv˘m vûdeck˘m dílem
zafiadil mezi nejrespektovanûj‰í
ãeské historiky v Evropû a USA.

Prof. Franti‰ek ·mahel, svûtovû uznávan˘ historik 
stfiedovûk˘ch dûjin, vystudoval Filozofickou fakul-

tu Univerzity Karlovy v Praze, byl fieditelem Historické-
ho ústavu AV âR v Praze a Centra medievistick˘ch
studií. Prozatím publikoval 23 samostatn˘ch vûdec-
k˘ch monografií, autorsky a redakãnû se podílel na
31 kolektivních vûdeck˘ch dílech monografického
i syntetického charakteru, napsal témûfi dvû stovky vû-
deck˘ch studií v domácích a zahraniãních ãasopisech.

„Franti‰ek ·mahel opakovanû pfiedná‰el na Jiho-
ãeské univerzitû v âesk˘ch Budûjovicích. Svou pfiá-
telskou radou, zku‰eností, pfiíkladem, kolegiálním
zájmem a v neposlední fiadû také literaturou podpo-
fiil rozvoj Historického ústavu Filozofické fakulty Jiho-
ãeské univerzity pfiedev‰ím v dobû, kdy se utváfiel
vûdeck˘ a pedagogick˘ profil tohoto pracovi‰tû.
RovnûÏ stál u zrodu ãeskobudûjovické filozofické fa-
kulty, k jejímuÏ vûdeckému a organizaãnímu pojetí
pfiispûl dobrou radou i konkrétní podporou a pomocí,“
uvedl ve svém projevu rektor Jihoãeské univerzity
prof. Václav BÛÏek.

Jihoãeská univerzita v âesk˘ch Budûjovicích udû-
luje ãestnou vûdeckou hodnost doctor honoris causa
v˘znamn˘m domácím a zahraniãním osobnostem,
které v˘raznû pfiispûly k rozvoji oblastí, jeÏ tvofií za-
mûfiení a dlouhodobou orientaci univerzity. �

HANA BUMBOVÁ,
vedoucí oddûlení vnûj‰ích vztahÛ, 

komunikace a propagace
Jihoãeská univerzita v âesk˘ch Budûjovicích
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1. Programy spolufinancované z evropsk˘ch prostfiedkÛ
Evropská komise nabízí prostfiednictvím sv˘ch direktorátÛ, DG

(http://www.europa.eu/pol/index_cs.htm) celou fiadu komunitár-
ních programÛ, které prostfiednictvím vefiejn˘ch soutûÏí pfiispívají
na projekty v rÛzn˘ch oblastech, jako napfi. v˘zkum a v˘voj, inova-
ce, Ïivotní prostfiedí, zemûdûlství, energetika, vzdûlávání a dal‰í.
Programy, které zahrnují v˘zkum a v˘voj, najdeme v pÛsobnosti
rÛzn˘ch direktorátÛ, nejv˘znamnûj‰í je v‰ak 7. RP spravovan˘ Di-
rectorate General Research, DG R (http://ec.europa.eu/research/).
7. RP je urãen pro v‰echny zájemce z Evropského spoleãenství
i tfietích zemí, ktefií se zab˘vají v˘zkumem, v˘vojem a inovacemi.
Projekty podávané v tomto programu fie‰í témata prospû‰ná Spo-
leãenství, jsou vût‰inou cílovû orientovány a pokr˘vají celé spekt-
rum potfieb spoleãnosti. Témata pro pfiedkládané projekty jsou po-
psána v pracovních programech (Work Programmes), jeÏ jsou
souãástí zadávací dokumentace kaÏdé vyhla‰ované v˘zvy.

2. Struktura a rozpoãet 7. RP
Vût‰ina projektÛ je fie‰ena mezinárodními konsorcii fie‰itelÛ

v souladu se stanoven˘mi pravidly úãasti. Evropská komise pfii-
spívá na náhrady zpÛsobil˘ch nákladÛ projektÛ podle stanoven˘ch
pravidel Rámcového programu v daném rozpoãtovém období. Nut-
no podotknout, Ïe jde o podílové financování, kde ãást projektu fi-
nancuje fie‰itel ãi jeho matefiská organizace, a pokud to umoÏÀuje
právní prostfiedí národní legislativy, podílí se na spolufinancování
i dan˘ ãlensk˘ stát. Aãkoliv novela zákona ã. 130/2002 Sb., o pod-
pofie v˘zkumu a v˘voje, jiÏ umoÏÀuje spolufinancování projektÛ
mezinárodní spolupráce ve v˘zkumu a v˘voji z vefiejn˘ch pro-
stfiedkÛ âeské republiky, není bohuÏel stále k dispozici provádûcí
vyhlá‰ka o zpÛsobu Ïádání a pfiidûlování tûchto prostfiedkÛ.

Rozpoãet Evropské komise na období 2007–2013 (http://cordis.
europa.eu/fp7/budget_en.html) byl pro 7. RP schválen ve v˘‰i
53,272 mld. eur s rozdûlením prostfiedkÛ na jednotlivé specifické
a tématické programy.
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7. RP je v rozpoãtovém období 2007–2013 nejvût‰í komunitární program Evropského
spoleãenství pro v˘zkum, v˘voj a demonstraãní aktivity. Na konci leto‰ního roku

a zaãátkem roku pfií‰tího budou v celém jeho ‰irokém spektru opût postupnû vyhla‰ovány
nové v˘zvy, s uzávûrkou v prÛbûhu jara 2008. Vysoké zapojení ãesk˘ch fie‰itelsk˘ch t˘mÛ

do projektÛ 7. RP a ãerpání dostateãnû vysok˘ch finanãních prostfiedkÛ z evropského
rozpoãtu jsou imperativem dne‰ní doby. Vedle úspû‰n˘ch a schopn˘ch akademick˘ch 

ãi vûdeck˘ch pracovníkÛ musíme mít rovnûÏ schopné a informované administrativní
pracovníky („smart administration“), ktefií poskytují fie‰itelÛm projektÛ ve‰kerou 

moÏnou podporu. Vzhledem k nárokÛm administrativy Evropské komise a na‰emu dosud
nezharmonizovanému právnímu prostfiedí je tato podpora skuteãnû velmi potfiebná.

Následující ãlánek podá základní pfiehled o struktufie, financování,
právních vztazích a o zdrojích informací k 7. RP.

STRUâN¯ PRÒVODCE
7. RÁMCOV¯M PROGRAMEM PRO V¯ZKUM, V¯VOJ

A DEMONSTRAâNÍ AKTIVITY

e v r o p s k ˘  v ˘ z k u m n ˘  p r o s t o r

3. Schéma financování specifick˘ch programÛ v 7. RP
V rámci specifick˘ch programÛ existují rÛzná finanãní schéma-

ta pro stanovení v˘‰e náhrad zpÛsobil˘ch nákladÛ Evropskou ko-
misí. V zásadû je nutno se fiídit základním rozdûlením na nûkolik
typÛ projektÛ:

Ve specifickém programu COOPERATION mohou b˘t pfiijaty
k financování Kolaborativní projekty velké, stfiední a malé (CP),
Sítû excelence (NoE) a Koordinaãní a podpÛrné akce (CSA).
Vysoké ‰koly, vefiejné v˘zkumné instituce i malé a stfiední
podniky mohou v aktivitách v˘zkum a v˘voj (RTD, research 
and technology development) dostat od Komise aÏ 75% ná-
hradu zpÛsobil˘ch nákladÛ projektu. To je situace velmi pfiízni-
vá, neboÈ v 6. RP financovala Komise pouze 50 % nákladÛ
projektu.

Ve specifickém programu IDEAS (fiízeném ERC), kter˘ je urãen
pro základní v˘zkum, uhradí komise 100 % zpÛsobil˘ch nákladÛ
projektu.

Ve specifickém programu PEOPLE, známém jako Lidské zdro-
je a mobilita Marie Curie, pouÏívá Evropská komise pro náhrady
‰kálu „flat rates“, fixní sazby, které jsou definovány jak v pracov-
ním programu, tak i ve smlouvû s Evropskou komisí.

Ve specifickém programu CAPACITIES se financování fie‰í
kombinací pfiedchozích moÏností podle typu projektu.

4. ZpÛsobilé náklady projektu
Celkové zpÛsobilé náklady projektu se skládají z pfiím˘ch zpÛ-

sobil˘ch nákladÛ a nepfiím˘ch zpÛsobil˘ch nákladÛ (reÏie).
ZpÛsobilé náklady projektu nesmí vést k zisku a musejí b˘t:

a) skuteãné;
b) vynaloÏeny v prÛbûhu fie‰ení projektu;
c) stanoveny podle obvykl˘ch úãetních a správních zásad, za úãe-

lem dosaÏení cílÛ projektu a za dodrÏování zásad úspornosti,
úãinnosti a efektivity;

d) zaneseny v úãetní evidenci úãastníka a vyplaceny;



e) oãi‰tûny od nezpÛsobil˘ch nákladÛ, to je napfi. od nepfiím˘ch daní
(vãetnû DPH), cel, dluÏn˘ch úrokÛ, kursov˘ch ztrát atd., nákladÛ
deklarovan˘ch, vznikl˘ch nebo nahrazen˘ch v souvislosti s jin˘m
projektem Spoleãenství, nadmûrn˘ch nebo lehkomysln˘ch v˘dajÛ.

Na rozdíl od 6. RP lze hradit z prostfiedkÛ projektu i osobní ná-
klady kmenov˘ch zamûstnancÛ, organizace v‰ak musí prokázat
konzistentní systém pro stanovování produktivních hodin stráve-
n˘ch na projektu a z toho odvozen˘ch osobních nákladÛ, které jsou
v souladu se správními zásadami a úãetními postupy úãastníka
a neli‰í se v˘raznû od obvykle pouÏívan˘ch osobních nákladÛ.

Náhrady za nepfiímé zpÛsobilé náklady, t. j. reÏie projektu, náro-
kují organizace, které dokáÏou ve svém úãetnictví pfiímo identifi-
kovat reÏijní náklady (FC, „full cost financial model“) vynaloÏené
v souvislosti s fie‰ením daného projektu na základû skuteãnû vy-
kázané v˘‰e. To ale nedokáÏou v‰echny organizace.

Neziskové vefiejné subjekty, instituce stfiedního a vysoko‰kol-
ského vzdûlávání, v˘zkumné organizace a malé a stfiední podniky,
které nemohou s jistotou stanovit své skuteãné nepfiímé náklady
na dotyãnou akci, mohou pro granty udûlené v rámci v˘zev k pfied-
kládání návrhÛ, jeÏ budou uzavfieny pfied 1. lednem 2010, zvolit
pevnou sazbu ve v˘‰i 60 % celkov˘ch pfiím˘ch zpÛsobil˘ch nákla-
dÛ („special transition flat-rate of 60%“).

5. Právní a smluvní vztahy
¤e‰itel odpovídá za odbornou stránku projektu, pfiípadnû za

management projektu nebo pracovního balíãku (WP, „work packa-
ge“). Organizace je smluvním partnerem pro Evropskou komisi,
dodrÏuje závazky a povinnosti vypl˘vající ze smluvního vztahu
s Komisí a z pravidel úãasti v 7. RP, má prospûch a nese rizika
spojená s úãastí v projektu.

Pfii realizaci projektu je nutno dodrÏovat kromû pravidel stano-
ven˘ch v Grantové dohodû s Evropskou komisí, vãetnû jejích
AnnexÛ, a v Konsorciální dohodû, uzavfiené mezi jednotliv˘mi
partnery projektu, i fiadu právních pfiedpisÛ jak Evropského spole-
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ãenství, schválen˘ch Evropskou radou a Parlamentem, tak i fiadu
národních právních pfiedpisÛ vymezujících pravidla pro oblast VaV
(http://www.vscht.cz/homepage/veda/index/pravo). Ne vÏdy je jed-
noduché dostát v‰em poÏadavkÛm legislativy, neboÈ harmonizace
ãeského právního systému s evropsk˘m je je‰tû pofiád nedostaãující.

6. Informaãní zdroje
Vyhlá‰ené v˘zvy k pfiedkládání projektÛ:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm;
Evropská komise, DG Research, 7. RP:
http://ec.europa.eu/research/fp7/;
CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/;
CZELO: http://www.czelo.cz/7rp;
Technologické centrum AV âR (NCP): http://www.fp7.cz/;
Mobilita v˘zkumníkÛ: http://europa.eu.int/eracareers/index_en.cfm.

7. Závûrem
Vûfime, Ïe se v âR podafií vybudovat síÈ pracovi‰È, která budou

asistovat vûdeck˘m t˘mÛm pfii vyhledávání vhodn˘ch v˘zev, plá-
nování, administraci a managementu projektÛ, a tím zv˘‰í úãast
ãesk˘ch v˘zkumn˘ch t˘mÛ v projektech 7. RP. Doufejme, Ïe na‰i
v˘zkumníci pak pro dal‰í úspû‰n˘ rozvoj v˘zkumu, v˘voje a ino-
vací v âeské republice dokáÏí z úãasti v tûchto projektech a zapo-
jení v ERA vytûÏit maximum.

Podûkování
Zku‰enosti popsané v ãlánku vznikly v rámci projektu programu

EUPRO ã. OK 485, http://www.vscht.cz/homepage/veda/index/Pro-
fil_vav/kampus, za finanãní spoluúãasti M·MT âR a zapojení
v projektu 6. RP, NoE, NANOFUN-POLY, http://www.nanofun-
poly.com/00,00,00.php. �

ANNA MITTNEROVÁ,
Oddûlení pro vûdu a v˘zkum V·CHT Praha, 

ãlenka Rady pro podporu úãasti AV âR na evropské integraci
v˘zkumu a v˘voje (http://www.avcr.cz/ostatni.php?m=3&ID=206)
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klasifikovan˘m v˘stupÛm nebo bude klasifikované vstu-
py poÏadovat.

Potenciální citlivost projektu mÛÏe identifikovat
navrhovatel, evaluátor, Evropská komise nebo Pro-
gramov˘ v˘bor. V pfiípadû identifikace navrhovate-
lem musí návrh projektu obsahovat dopis t˘kající se
bezpeãnostních aspektÛ pfiedkládaného v˘zkumu
(Security Aspect Letter, SAL) s následujícími infor-
macemi: stupeÀ klasifikace stávajících i nov˘ch zna-
lostí; poÏadavky na povolení k pfiepravû nebo expor-
tu; pfiehled toho, ke kter˘m informacím bude mít jak˘
partner pfiístup; provûrky (clearance) nebo Ïádosti
o nû; povolení k pfiepravû nebo exportu nebo Ïádos-
ti o nû; pfiípadná národní nebo mezinárodní právní
omezení.

Ze 44 vybran˘ch projektÛ rÛzní aktéfii oznaãili
20 jako citliv˘ch, tedy takov˘ch, které musí podstou-
pit tzv. scrutiny procedure, zhodnocení bezpeãnost-
ních rizik Národními bezpeãnostními autoritami
(NSA) zúãastnûn˘ch státÛ. NSA musí potvrdit, Ïe
zúãastnûné v˘zkumné instituce splÀují národní po-
Ïadavky pro zacházení s citliv˘mi informacemi,
resp. Ïe v˘zkum Ïádné citlivé informace pouÏívat
a produkovat nebude. Toto stvrzení je plnû v reÏii
ãlensk˘ch státÛ a jeho získání mÛÏe bohuÏel dal‰í
vyjednávání s konsorciem v˘raznû prodlouÏit. Or-
ganizace zbûhlé v manipulacích s klasifikovan˘mi
informacemi jsou si toho vûdomy a je vidût, Ïe po-
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Bezpeãnostní v˘zkum je vedle hraniãního v˘zkumu
nejv˘raznûj‰í novinkou 7. rámcového programu EU pro VaV.
Podobnû jako ostatní v˘zkumná témata byla i v této prioritû
první v˘zva 7. RP na granty vypsána na pfielomu roku 2006–2007
(k dispozici bylo 156 mil. eur). Následovalo podávání návrhÛ
projektÛ, pfies léto jejich evaluace a v souãasnosti probíhají
kontraktaãní jednání. Komise dostala 328 návrhÛ projektÛ,
z nichÏ 154 pro‰lo úspû‰nû hodnocením, 44 bylo vybráno
k financování a 13 bylo zafiazeno na rezervní seznam 
(celková úspû‰nost ãinila 13,4 %). âeská republika by mûla
získat celkem 1,77 mil. eur, tedy 1,1 % z rozdûlovan˘ch financí.

„SCRUTINY PROCEDURE“
V BEZPEâNOSTNÍM V¯ZKUMU 7. RP

z  B r u s e l u

dávají projekty formulované tak, aby toto stvrzení
nepotfiebovaly.

Po vyjádfiení v‰ech NSA ke konkrétnímu projektu
se pfiíspûvky zhodnotí, uspofiádá se setkání v‰ech
zúãastûn˘ch NSA v Bruselu a rozhoduje se o dal‰ím
postupu. V˘sledkem mÛÏe b˘t buì rozhodnutí schvá-
lit projekt ve formû, jak je podán, návrh na v˘mûnu
neprovûfieného partnera jin˘m partnerem anebo za-
stavení dal‰ích negociací s konsorciem.

Co se t˘ká dal‰ího v˘voje v prioritû Bezpeãnost,
druhá v˘zva je plánována na ãerven 2008 s uzávûr-
kou v listopadu 2008. Budou vypsána následující té-
mata: CBRNE (Chemické, biologické a jaderné mate-
riály a v˘bu‰niny); systém krizového managementu
pro období po události; pokroãilé forenzní nástroje;
bezpeãn˘ systém pro management strategick˘ch in-
formací; detekãní systém pro abnormální chování;
bezpeãnost otevfieného prostoru; ochrana zastavû-
n˘ch infrastruktur; systém dohledu nad mofisk˘mi
hranicemi; roz‰ífiené „chytré“ hranice a poskytovatel
první pomoci budoucnosti. Návrhy projektÛ opût ne-
budou smût obsahovat citlivé informace.

Bezpeãnostní fórum ESRIF
V návaznosti na tragické události v New Yorku 11.záfií

2001 a následn˘ zv˘‰en˘ zájem o vefiejnou bezpeã-
nost ustavila Evropská komise mj. nûkolik poradních
v˘borÛ pro v˘zkum a v˘voj v oblasti bezpeãnosti. V˘-
bor ESRAB (European Security Research Advisory
Board) mûl v podstatû za úkol analyzovat potfieby
v oblasti bezpeãnostního v˘zkumu a pfiipravit tak
rámcov˘ plán pro bezpeãnostní v˘zkum v 7. RP. Se
spu‰tûním 7. RP ukonãil svou ãinnost a jeho úkoly
pfievzal v˘bor ESRIF (European Security Research
and Innovation Forum) ustaven˘ v Bruselu 11. záfií

Texty návrhÛ projektÛ pro první 
v˘zvu ani pro v souãasnosti uza-

víranou spoleãnou v˘zvu s prioritou
Informaãní a komunikaãní technolo-
gie nesmûly obsahovat klasifikované
informace. Nicménû je moÏné, Ïe nû-
která pfiipravovaná ãinnost povede ke



Otevfiení âeského domu se konalo pod zá‰titou
pfiedsedy vlády Mirka Topolánka a za pfiítom-

nosti místopfiedsedy vlády pro evropské záleÏitosti
Alexandra Vondry a ministra zahraniãních vûcí Karla
Schwarzenberga. Otevfiení se zúãastnilo i nûkolik
hejtmanÛ a dal‰ích pfiedstavitelÛ ãeského a evrop-
ského politického dûní.

Stánek CZELO – âVUT byl jedin˘m, kde se mohli
kolemjdoucí seznámit s v˘sledky ãeské vûdy, a do-
konce si i vyzkou‰et nûkteré z objevÛ. I kdyÏ byl Street
Fest spí‰e lidovou slavností, zúãastnilo se ho mnoho
kvalifikovan˘ch úfiedníkÛ, zejména z Generálního fie-
ditelství pro v˘zkum Evropské komise, které sídlí
hned za ulicí Caroly, kde se slavnost odehrávala.

Mezi projekty, jejichÏ prezentaci na Street Festu
podpofiil projekt Tripod, byl zafiazen dohledov˘ systém
pro nevidomé, jenÏ nevidom˘m umoÏÀuje prostorovou
orientaci ve známém i neznámém prostfiedí za vyuÏití
interakce operátora. Projekt, kter˘ se uskuteãnil v rám-
ci programu RDC (Research & Development Centre –
sdruÏení âVUT, Vodafone, Ericsson) a ve spolupráci
se Sjednocenou organizací nevidom˘ch a slabozra-
k˘ch âR, musel nejdfiíve navrhnout vhodn˘ HW a SW,
najít vhodné pfiijímaãe a poté vyfie‰it mnohé dal‰í
technické problémy.

V rámci stánku se pfiedstavily dvû samostatné
spin-off firmy. Firma Happy Electronics je autorem
zafiízení pro audiovizuální stimulaci, které pomáhá
fie‰it problém s nespavostí. Kromû toho v‰ak nabízí
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i zakázkov˘ v˘voj hardware a software. Své produkty
pfiedstavila také firma Clever Technologies, spin-off
âVUT a 1. LF UK. Zab˘vá se zakázkov˘m v˘vojem
modulárních mûfiicích systémÛ biologick˘ch i obecnû
technick˘ch signálÛ. V˘zkum a v˘voj se orientuje na
snímání, pfienos a zpracování biologick˘ch signálÛ
(EKG, tepová frekvence atd.).

Katedra kybernetiky prezentovala projekt fiízení le-
tového provozu, jehoÏ cílem je technologie zamezení
kolize, projekt robotick˘ch aplikací v prÛmyslu (lokali-
zace vlaku na bázi inerciálních senzorÛ pro oblasti
s nedostupn˘m signálem z GPS, lokální diagnostick˘
systém pro vãasné zji‰tûní technické ãi bezpeãnostní
závady atd.), v˘zkum v oblasti inteligentní robotiky
(zahrnující inteligentní mobilní roboty – samostatnû
se pohybující vozidla, lokalizaãní systémy, koopera-
tivní strategie, plánování atd.).

Pfiedstaven˘ch projektÛ bylo nûkolik a âVUT tak
Bruselu ukázalo, Ïe patfií mezi ‰piãková centra v˘-
zkumu v EU. Kromû konkrétních projektÛ demonstro-
valo také schopnost spolupracovat s prÛmyslem (coÏ
je jedno z velmi diskutovan˘ch témat na evropské
úrovni) a se zahraniãními pracovi‰ti.

Pro úspû‰nost celé akce plánuje Stálé zastoupení
âR pfii EU Street Fest zopakovat i v pfií‰tím roce. �

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

Technologické centrum AV âR

Jan Ka‰par z âVUT
se zástupci CORDIS
– Informaãního
serveru Evropské
komise zamûfieného
na v˘zkum a v˘voj

Slavnostním otevfiením âeského domu
v Bruselu bylo 11. fiíjna 2007 korunováno
úsilí Stálého zastoupení poskytnout
reprezentaãní prostory ãesk˘m krajÛm
a nûkter˘m firemním zastoupením. U pfiíleÏitosti tohoto otevfiení byl zorganizován
i historicky první ãesk˘ Street Fest, kde se vefiejnosti pfiedstavily nejen jednotlivé regiony
a jejich speciality, ale i ãeská vûda. Spolu s kanceláfií CZELO zde prezentovaly své v˘sledky
katedra kybernetiky FEL âVUT a tfii novátorské projekty z rÛzn˘ch fakult, jejichÏ prezentaci
za‰títil projekt Tripod zamûfien˘ na podporu transferu technologií na âVUT.

âESKÁ VùDA 
NA STREET FESTU
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2007. Pfiedsedou je Holanìan Gijs de Vries (protite-
roristick˘ koordinátor EU), místopfiedsedy Ital Gian-
carlo Grasso a Nûmec Jürgen Stock. Sekretariát ve-
dou paní Birgit Blasch z Generálního fieditelství
Podnikání a prÛmysl a pan Grzegorz Ambroziewicz
z Generálního fieditelství Spravedlnost, svoboda
a bezpeãnost. Z âeské republiky EK do zhruba se-

dmdesátiãlenného v˘boru vybrala Milana Holla z V˘-
zkumného a zku‰ebního leteckého ústavu a Vladimí-
ra Nekvasila z AV âR (ad personam). �

DAVID KOLMAN,
CZELO – âeská styãná kanceláfi pro VaV, Brusel,

Technologické centrum AV âR 
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Schválila

�Metodick˘ pokyn pro hodnotící komise k prÛ-
bûÏnému hodnocení v˘zkumn˘ch zámûrÛ a zhod-
nocení v˘sledkÛ vûdecké a odborné ãinnosti praco-
vi‰È AV âR za léta 2005–2007;

� vloÏení budovy v ãásti obce Nové Mûsto (Pra-
ha 2) ã. p. 936 na pozemku p. ã. 62 v katastrálním
území Nové Mûsto, obec Praha, a pozemek p. ã. 62
v katastrálním území Nové Mûsto, obec Praha, v‰e
vãetnû souãástí a pfiíslu‰enství, do vlastnictví Náro-
dohospodáfiského ústavu AV âR, v. v. i., za pfiedpo-
kladu sjednání a smluvního zaji‰tûní uÏívání konkrét-
ních nebytov˘ch prostor v objektu Politick˘ch vûzÀÛ 7
pro Psychologick˘ ústav AV âR, v. v. i., a dopracová-
ní smlouvy o spoleãném pracovi‰ti Národohospodáfi-
ského ústavu AV âR, v. v. i., a UK CERGE;

� vzorové smlouvy o v˘konu funkce ãlena orgá-
nu vefiejné v˘zkumné instituce.

Vyslovila souhlas

� aby pfiedseda AV âR pfievzal zá‰titu:

� nad symposiem o genetice v kardiologii
Mendel symposium II: Genes and the Heart, které
se bude konat ve dnech 25.–27. záfií 2008 v Konfe-
renãním centru AV âR zámek Liblice;

� nad XV. roãníkem SoutûÏe vûdeck˘ch a tech-
nick˘ch projektÛ stfiedo‰kolské mládeÏe, která se
bude konat v dubnu 2008 v budovû Národní 3;

� s aktuálním umístûním poboãky Psychologic-
kého ústavu AV âR, v. v. i., do prostor v objektu Po-
litick˘ch vûzÀÛ 7 pfii zachování knihovny Psycholo-
gického ústavu AV âR, v. v. i., ve stávajících
prostorách v Husovû ulici;

� s úkony t˘kajícími se nakládání s majetkem na
základû návrhÛ pracovi‰È.

Jmenovala
Bc. Vlastimila Chalupu (Stfiedisko spoleãn˘ch ãin-

ností AV âR, v. v. i.) ãlenem Komise pro informaãní
technologie AV âR s úãinností od 1. listopadu 2007.
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Informace ze 38. zasedání Akademické rady AV âR
dne 23. fiíjna 2007

Akademická rada projednala tyto nejdÛleÏitûj‰í otázky:

z  a k a d e m i c k é  r a d y

Doporuãila 

� pfiedsedovi AV âR, aby udûlil:

� ãestnou medaili De Scientia Et Humanitate
Optime Meritis prof. RNDr. Helenû Illnerové, DrSc.
(Fyziologick˘ ústav AV âR, v. v. i.);

� ãestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana
za zásluhy v matematick˘ch vûdách prof. Dr. Pekka
Neittaanmäkimu (University of Jyväskylä, Finsko);

� ãestnou oborovou medaili Franti‰ka KfiiÏíka
za zásluhy v oblasti technick˘ch vûd a za realiza-
ci v˘sledkÛ vûdeckého v˘zkumu Dr. Nicole Jaffre-
zic-Renault (Claude Bernard University–Lyon 1,
Francie); RNDr. Ivanu ·olcovi, CSc. (Ústav fyziky
plazmatu AV âR, v. v. i.);

� ãestnou oborovou medaili Franti‰ka Palackého
za zásluhy v historick˘ch vûdách emerit. prof. JUDr.
Radomíru Václavu LuÏovi, Ph.D. (Tulane University,
New Orleans, USA); prof. PhDr.Vojtûchu Mastnému,
Ph.D. (The George Washington University, USA);

� ãestnou medaili Vojtûcha Náprstka za záslu-
hy v popularizaci vûdy Mgr. Miroslavu Bobkovi
(âesk˘ rozhlas); doc. Ing. Janu Krekulemu, DrSc.
(Ústav experimentální botaniky AV âR, v. v. i.), Mgr.
Antonínu Vítkovi, CSc. (Knihovna AV âR, v. v. i.);

� ãestnou medaili Za zásluhy o Akademii vûd
âeské republiky PhDr. Ivanû Kadlecové (Knihovna
AV âR, v. v. i.);

� Fellowship J. E. Purkynû Mgr. Jindfiichu Za-
pletalovi, Ph.D., DSc., navrÏenému Matematick˘m
ústavem AV âR, v. v. i.; Ing. Filipu Lanka‰ovi, CSc.,
navrÏenému Ústavem organické chemie a bioche-
mie AV âR, v. v. i.

Vzala na vûdomí

� pfiehled o spolupráci mezi AV âR a vysok˘mi
‰kolami a o akreditovan˘ch doktorsk˘ch studijních
programech, které uskuteãÀují pracovi‰tû AV âR
s vysok˘mi ‰kolami;

� nov˘ systém rozdûlování finanãních prostfied-
kÛ oborov˘m radám Grantové agentury AV âR.

Ústav pro jazyk ãesk˘ AV âR, v. v. i., Kabinet studia jazykÛ

Chystáte se na studijní pobyt, konferenci nebo jinou formu sluÏební cesty do zahraniãí? 
Pfiipravili jsme pro Vás opût populární intenzivní, tzv. pfiedv˘jezdové kurzy angliãtiny, nûmãiny 

a francouz‰tiny v t˘dnu od 28. 1.–1. 2. 2008.
Termín pfiihlá‰ek je do 17. 1. 2008.

Vstupní testy: úter˘–ãtvrtek: 11:30–13:00 hod.

BliÏ‰í informace i pfiihlá‰ku (ke staÏení Pfiihlá‰ka 2) naleznete na: www.langdpt.cas.cz.



Schválila

� zprávu o ãinnosti Akademické rady AV âR za ob-
dobí od XXX. zasedání Akademického snûmu AV âR
pro XXXI. zasedání Akademického snûmu AV âR;

� závûreãnou zprávu o prÛbûhu a v˘sledcích
pfiemûny pracovi‰È AV âR na vefiejné v˘zkumné in-
stituce pro XXXI. zasedání Akademického snûmu
AV âR;

� návrh na zfiízení Biotechnologického ústavu
AV âR, v. v. i., pro XXXI. zasedání Akademického
snûmu AV âR;

� návrh rozpoãtu Akademie vûd âeské republiky
a jeho rozpisu na pracovi‰tû v roce 2008 pro
XXXI. zasedání Akademického snûmu AV âR;

� pfiidûlení úãelové dotace devíti projektÛm ve-
fiejné soutûÏe o projekty programu Nanotechnolo-
gie pro spoleãnost;

� zmûnu názvu Masarykova ústavu – Archivu
AV âR, v. v. i., na MasarykÛv ústav a Archiv AV âR,
v. v. i.;

� postup pfiípravy v˘roãního hodnocení v AV âR
vãetnû harmonogramu a osnovu v˘roãní zprávy
o ãinnosti AV âR za rok 2007;

� informaci pro pracovi‰tû AV âR o v˘konu funk-
cí ãlenÛ orgánÛ vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch institucí.

39 ab

Vyslovila souhlas

� se smlouvou o spolupráci mezi AV âR a Ná-
rodním divadlem;

� se zámûrem Historického ústavu AV âR, v. v. i.,
uzavfiít nájemní smlouvu s PapeÏskou kolejí Nepo-
mucenum na prostory nezbytné pro ãinnost âeské-
ho historického ústavu v ¤ímû;

� s dal‰ími úkony t˘kajícími se nakládání s ma-
jetkem na základû návrhÛ pracovi‰È.

Vzala na vûdomí

� seznam kandidátÛ pro doplÀovací volbu do Vû-
decké rady AV âR na zbytek funkãního období
2005–2009 pro XXXI. zasedání Akademického
snûmu AV âR;

� upfiesnûní nového systému rozdûlování finanã-
ních prostfiedkÛ oborov˘m radám Grantové agentu-
ry AV âR;

� zprávy o v˘sledcích kontrol a o opatfieních
k nápravû zji‰tûn˘ch nedostatkÛ v Ústavu geoniky
AV âR, v. v. i., za rok 2006 a I. pololetí 2007,
v Ústavu experimentální medicíny AV âR, v. v. i.,
za rok 2006 a v Biologickém centru AV âR, v. v. i.,
za rok 2006;

� informaci o kurzu Management vûdy.

Informace ze 39. zasedání Akademické rady AV âR
dne 13. listopadu 2007
Akademická rada projednala tyto nejdÛleÏitûj‰í otázky:

AT konference 2008

XIV. mezinárodní konference Spoleãnosti pro návykové nemoci âLS JEP
a 47. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické spoleãnosti âLS JEP

se uskuteãní ve dnech 11.–15. kvûtna 2008 ve Vojenské zotavovnû Mûfiín na bfiehu Slapské pfiehrady.
Konference je vûnována problematice prevence, léãbû a v˘zkumu v oblasti závislostí 

a závislostního chování. Navazuje na pfiedchozí úspû‰né roãníky konference, 
tento rok s podtitulem 

Ambulantní léãba v adiktologii – zánik nebo znovuzrození?
Kromû pfiíspûvkÛ korespondujících s hlavním tématem je moÏné pfiihlásit i pfiíspûvky s jinou tematikou

z oblasti návykov˘ch nemocí, resp. drogové problematiky.

Konference je akreditována Asociací klinick˘ch psychologÛ âR, 
âeskou lékafiskou spoleãností J. E. Purkynû, âeskou lékafiskou komorou a âeskou asociací sester.

Uzávûrka pfiihlá‰ek je 29. února 2008 (pfiihlá‰ky k aktivní úãasti) 
a 30. dubna 2008 (pfiihlá‰ky k pasivní úãasti).

Aktuální informace a moÏnost pfiihlá‰ení na konferenci: www.adiktologie.cz.
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Není moÏné na jedné stránce zachytit v celist-
vosti jeho osobu a dílo, které po sobû zane-

chal. Za v‰e hovofií jiÏ skuteãnost, Ïe v nekrologu
vydaném âAVU zaujímá Podlahova bibliografie ce-
l˘ch 45 stran. Dohromady napsal na 110 knih
a vedle toho fiadu ãlánkÛ a pfiíspûvkÛ do sborníkÛ
a ãasopisÛ. Pokusíme se ho proto pfiedstavit pfiede-
v‰ím jako vûdce.

Do povûdomí odborné vefiejnosti se dostal pfie-
dev‰ím svou prací na nûkolika velk˘ch kniÏních fia-
dách. Jednou z nich byl Soupis památek historic-
k˘ch a umûleck˘ch, vydávan˘ Archeologickou
komisí pfii âAVU, pro nûjÏ sám dÛkladnû zpracoval
desítku okresÛ, a vedle toho je‰tû Knihovna kapitul-
ní v Praze a Metropolitní chrám sv. Víta spoleãnû
s K. Hilbertem.V komisi byl A. Podlaha ãinn˘ pfies tfii
desítky let, v podstatû aÏ do své smrti, a po dlouhou
dobu vykonával funkci místopfiedsedy jejího II. od-
boru. Nalezli bychom ho v‰ak i mezi ãleny Komise
pro soupis rukopisÛ a Komise k vydávání píse-
mností o dûjinách katolické restaurace. Nákladem
âAVU vy‰ly první dva svazky jeho Soupisu rukopi-
sÛ knihovny metropolitní kapituly praÏské.

Trvalo v‰ak nûkolik let, neÏ svou prací v komisi
a vûdeckou ãinností dosáhl r. 1904 zvolení dopi-
sujícím ãlenem âAVU (mimofiádn˘m r. 1915). Po-
zadu nehodlala zÛstat ani KâSN, která ho do
sv˘ch fiad jako mimofiádného ãlena pfiijala r. 1907.
Ostatnû byla to právû KâSN, v jejímÏ Vûstníku
byla jiÏ r. 1891 oti‰tûna nejspí‰ vÛbec první Pod-
lahova odborná studie Hammerschmidova Histo-
ria Pragensis.

Dal‰í uznání si vydobyl sv˘mi sedmi svazky Po-
svátn˘ch míst království âeského, vydávan˘ch v le-
tech 1909–1913, stejnû jako Bibliografií ãeské kato-
lické literatury náboÏenské od roku 1828 aÏ do
konce roku 1913 a Sbírkou pramenÛ církevních dû-
jin ãesk˘ch XVI.–XVIII. století, kterou vydával vlast-
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Letos tomu bylo jiÏ 75 let, co ve velké posluchárnû 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy uctili zástupci 

více neÏ dvou desítek kulturních a vûdeck˘ch institucí památku 
Jeho Milosti biskupa Antonína Podlahy. âlovûka s ‰irok˘m okruhem
zájmÛ, kter˘ udivoval svou ãinorodostí, energií i lidsk˘mi kvalitami.

Tuto skuteãnost dokládá i sám pofiad setkání, jehoÏ úãastníci promluvili
o tfiech rÛzn˘ch oblastech jeho Ïivota a práce. J. V. ·imák pfiiblíÏil 

A. Podlahu jako historika, Z. Wirth coby archeologa a stráÏce památek 
a J. Cibulka ho pfiipomnûl jako knûze a teologa.

ANTONÍN PODLAHA
(1865–1932)

p o r t r é t y  z  a r c h i v u

ním nákladem od r. 1908. Práce vûdecká a ediãní
v‰ak byly jen ãástmi z mnoha jeho aktivit. Opome-
nout nelze ani jeho redakãní a pfiekladatelskou ãin-
nost a v neposlední fiadû práci pastoraãní a v‰e, co
vykonal pro svatovítsk˘ chrám.

Roku 1904, kdy byl ustanoven kanovníkem, spo-
jil Antonín Podlaha svÛj Ïivot jiÏ nerozluãnû s me-
tropolitní kapitulou v Praze. Jeho osobní kvality mu
pfiinesly uznání katolické církve a r. 1919 jmenování
generálním vikáfiem praÏské arcidiecéze, svûtícím
biskupem praÏsk˘m s titulem biskupa z Pafu v roce
následujícím a po dal‰ích deseti letech dûkanem
metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, dal‰í vûdec-
ká práce navíc i obdiv odborné vefiejnosti. Postaral
se totiÏ o to, aby byly postupnû editovány a vydává-
ny historické prameny z kapitulního archivu a kni-
hovny. Od r. 1905 tak vycházela jím zaloÏená fiada
Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani
capituli Pragensis.

Pro kapitulní chrám Ïil a nejspí‰ jen málokdo ho
znal tak dobfie jako on.Vykonával funkci kapitulního
knihovníka a archiváfie a posléze i kustoda. Anga-
Ïoval se v Jednotû na dostavbu svatovítské kated-
rály, sledoval archeologické práce a organizoval
zpfiístupÀování v˘sledkÛ v˘zkumÛ stejnû jako po-
kladÛ, které chrám uchovával, mezi jin˘mi otevfiení
královské hrobky r. 1928 ãi v˘stavu korunovaãních
klenotÛ v roce následujícím. Nikomu jinému tak ne-
pfiíslu‰elo více právo jako první otevfiít hlavní vrata
dostavûné katedrály v r. 1929.

PfietíÏen prací a bezpoãtem funkcí a úfiadÛ zem-
fiel na poãátku r. 1932 a byl pohfiben v arcibiskupské
hrobce v nové ãásti chrámu sv. Víta. �

JAN CHODùJOVSK¯,
MasarykÛv ústav – Archiv AV âR, v. v. i.



Oceány jsou domovem naprosté vût‰iny druhového 
bohatství planety. Lidstvo sv˘m ekologicky ne-

prozfieteln˘m rozvojem závaÏnû po‰kozuje vlastní Ïi-
votní prostor, a tak jen doufejme, Ïe dfiív nezniãí to, co
se mu je‰tû nepodafiilo ani prozkoumat. Fabien Cous-
teau ve své pfiedmluvû fiíká: „Nejmodernûj‰í technika
umoÏÀuje prozkoumat více neÏ ta dvû procenta oceá-
nÛ, která probádaly pfiedchozí generace, i s nástupem
moderní technologie bude trvat nûkolik dal‰ích gene-
rací, neÏ budeme oceány znát stejnû podrobnû, jako
dnes známe sou‰e.“

Pfies 500 stran knihy je ãlenûno do ãtyfi základních
kapitol. Úvod pfiiná‰í pfiehled fyzikálních a chemick˘ch
vlastností oceánÛ, dal‰í kapitola, Oceánská prostfiedí,
popisuje hlavní zóny oceánÛ, pochopitelnû nejrozsáh-
lej‰í kapitola Îivot v oceánech se zab˘vá jejich obyva-
teli a podrobné mapy soustfiedí Atlas oceánÛ.

Exkluzivní snímky zachycují nejrozmanitûj‰í Ïivotní
formy a druhy, které bychom si slovním popisem ani ne-
dokázali pfiedstavit. Ov‰em i nûkteré nám dÛvûrnû zná-
mé Ïivoãichy moÏná zanedlouho budeme moci spatfiit
uÏ pouze na obrázcích v knihách.

Mezi nû patfií medvûd na snímku, na jehoÏ perspek-
tivu jsme se dotázali dr. Jaroslava âerveného z Ústavu
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biologie obratlovcÛ AV âR, v. v. i., kter˘ se mj. zab˘vá
základním v˘zkumem obratlovcÛ se zfietelem na roz-
manitost jejich ekologick˘ch rolí. Jedním z nejmarkant-
nûj‰ích pfiíkladÛ vlivu prostfiedí na Ïivoãi‰né druhy je
právû ohroÏení ledního medvûda.

„Tato nejvût‰í terestrická ‰elma svûta ob˘vá nehos-
tinné ostrovy Arktidy, ledovce a severské pevninské
pobfieÏí. Nûktefií jedinci se dokonce toulají tisíce kilo-
metrÛ po nekoneãn˘ch pláních zamrzlého Severního
ledového oceánu, kde hledají kofiist. Tou jsou nejãas-
tûji tuleni. PfiekáÏkou jim není ani volné mofie, neboÈ
jsou v˘born˘mi plavci (mezi prsty mají dokonce vytvo-
fiené plovací blány). Jeden z posledních odhadÛ poãet-
nosti udává, Ïe na svûtû Ïije nûco mezi 7000–20 000 je-
dinci tohoto druhu.

V souãasnosti ale neomezenému vládci ledov˘ch
pustin nastávají kru‰né ãasy. Vinou oteplování klimatu
se mu „rozpou‰tí“ jeho domov pfiímo pfied oãima. Ne-
zb˘vá mu tak nic jiného neÏ se stûhovat na jih, na pev-
ninu. Tam ale nemá svou oblíbenou potravu, zato zde
má zdatného konkurenta – svého pfiíbuzného, medvû-
da hnûdého. Medvûd lední se tak stává stále ohroÏe-
nûj‰ím druhem a pfiedpovûdi v˘voje jeho populace
jsou velmi pesimistické.“ �

MARINA HUÎVÁROVÁ

JestliÏe Euromedia Group, k. s. – KniÏní klub jiÏ vydala
encyklopedie Zvífie, Zemû, âlovûk, Rostliny a Vesmír,
pak zcela logicky doplÀuje tuto fiadu o titul,
kter˘ ãtenáfiÛm pomÛÏe pronikat do neprobádan˘ch
oblastí planety, jichÏ se pozem‰tí tvorové vzdali poté,
co ztratili Ïábry.
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This story is not a joke; it’s Hitchcock’s way 
of explaining the item in a movie that attracts

interest and propels action forward; it’s also one
of Hitchcock’s pet terms.Writers of books and writers
of screenplays need McGuffins; without them, readers
would give up on the book, and moviegoers would
walk out of the cinema.

Writing a story to be read, however, is not the same
as writing a screenplay. They may seem similar, but
to some screenwriters, it’s comparing a coconut to
a cow. They both contain milk, but the similarity
ends there. I looked at Syd Field’s Screenplay,
a highly regarded manual for screenwriters, to see
what he thought. It’s not a novel, he claimed, “and
it’s certainly not a play.” Robert Altman agreed:
it’s more like an architect’s blueprint of a building.

Nevertheless, three elements of screenwriting
can provide insight into our own writing: grabbing
the attention of the audience; handling dialogue;
and the value or need for compactness. Field
believes we know, consciously or unconsciously,
if we will like or dislike a film in the first ten minutes;
if the movie starts with an action scene, then it takes
only eight minutes. Experienced writers know this;
inexperienced writers often fail to “grab” the reader’s
interest.You don’t know about those writers because
they are never published.

Field’s advice on starting a screenplay might
surprise: KNOW YOUR ENDING! Writers must know
where they’re going when they start out. Field com-
pares it to cooking. A cook doesn’t throw whatever
is within reach into a pot and then pray for something
eatable. The cook and the writer must know what
they are “cooking up” before they start. The first ten
minutes of a screenplay, he says, must answer these
three questions: (1) Who is the main character?
(2) What is the story about? (3) What is the dramatic
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Alfred Hitchcock entered a train
compartment, struggling with a strangely

shaped package. “Excuse me,”
said a fellow traveler, “what in the world 

is that?” Hitchcock replied, “A McGuffin.”

k u l t u r a  a  s p o l e ã n o s t

situation? [that’s usually where the McGuffin is].
That’s unquestionably good advice to any writer;
and the answers to those questions won’t be difficult
if the writer knows how the story ends.

Dialogue provides life in a book or movie – right?
What characters say in a book lets us know what
they’re like – right? Watch out! In a movie, Field
says, “What a person does is what he is, not what
he says!” It’s not surprising then that Fred Zimmerman
relegates dialogue to “a necessary evil.” That’s
probably why we rarely see long scenes of dialogue.
Field cautions that there’s no room in a script to be
“cute,” “clever” or “gimmicky.” That’s always good
advice, but many writers rely on the verbal exchanges
between characters. For them, dialogue is not
a necessary evil; it’s just plain necessary.

A 100–120-minute film demands compactness.
It’s got to be tight. Every scene must move towards
the ending: no empty moments, no fluff. A reader
might spread a novel over a month – that’s impossible
for a movie. “The challenge of screenwriting,” says
Raymond Chandler, “is to say much in little and then
take half of that little out and still preserve an effect
of leisure and movement.” All right, Mr. Chandler,
writers like to say that all writing can benefit from
judicious cutting, and so compactness is a virtue,
but aren’t you asking for a bit much? 

I’ve often thought about writing a screenplay,
but I think I’ll think about it again. �

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

“And what is a McGuffin?” asked the inquisitive 
traveler. Hitchcock thought for a moment,

then explained: “A McGuffin kills lions in Scotland.”“But, my good fellow,
there are no lions in Scotland.”“Then”, said Hitchcock, “it is not a McGuffin.”

SAYING IT …ON PAPER (20)
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JI¤Í GAISLER, JAN ZIMA
ZOOLOGIE OBRATLOVCÒ
Uãebnice poskytuje základní informa-

ce o pfiirozené monofyletické skupinû Ïivo-
ãichÛ – strunatcích (Chordata) –, jejichÏ
nejv˘znamnûj‰í souãástí jsou obratlovci
(Vertebrata), zahrnující savce vãetnû ãlo-
vûka. Má slouÏit pfiedev‰ím pedagogÛm
a studentÛm v‰ech odvûtví biologie pfiíro-
dovûdeck˘ch fakult, ale téÏ na fakultách ze-
mûdûlsk˘ch, lesnick˘ch, lékafisk˘ch i vete-
rinárních. Pfiedkládané informace mohou
poslouÏit i pfii posuzování ochrany pfiírody
a Ïivotního prostfiedí.

ODBORNÉ PUBLIKACE
Z NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA

NEJPRODÁVANùJ·Í KNIHY 
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA 
V LISTOPADU 2007

� 1. Mareãková, L. – Milosti. Ohnisko
lidství v trestním právu 
(s podporou AV âR)

� 2. Kalinová, L. – Spoleãenské
promûny v ãase socialistického
experimentu (s podporou AV âR)

� 3. Cartledge, P. – Alexandr Velik˘
� 4. Gaisler, J., Zima, J. – Zoologie

obratlovcÛ (s podporou AV âR)
� 5. Janou‰ek, P. a kol. – Dûjiny ãeské

literatury 1945–1989 (v rámci
grantového projektu GA âR)

Tituly ostatních nakladatelství:

� 1. Schama, S. – Krajina a pamûÈ,
Argo, Dokofián

� 2. Lustigová, M. – Karel Kramáfi,
Vy‰ehrad

� 3. Pacner, K., Houdek, F., 
Koubská, L. – âe‰tí vûdci v exilu,
Karolinum

� 4. Ostler, N. – ¤í‰e slova, BB art
� 5. Schwarzenberg, K. – Torzo díla,

Torst

KnihkupcÛv tip:

� Fuãíková, E., âepiãka, L., ed.
– Vald‰tejn (s podporou AV âR
a âS)

SO≈A JANOVCOVÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,

Václavské námûstí 34, Praha 1

STUART B. LEVY
ANTIBIOTICK¯ PARADOX
Jak se nesprávn˘m pouÏíváním
antibiotik ru‰í jejich léãebná moc
Odborné informace podané ãtivou for-

mou, jeÏ tato publikace z edice Galileo pfii-
ná‰í, mohou napomoci ke zmírnûní hrozby
antibiotické rezistence, která se ‰ífií po svû-
tû. Rezistence neboli odolnost vÛãi antibio-
tikÛm je zapfiíãinûna ãast˘m uÏíváním
a zbyteãn˘m naduÏíváním antibiotik i na
nemoci, které se antibiotiky léãit nedají.

PAVEL JANOU·EK A KOLEKTIV
DùJINY âESKÉ LITERATURY
1945–1989
I. 1945–1948
První díl ãtyfidílného kompendia je

vûnován pomûrnû krátkému období od
roku 1945 do února 1948, které v‰ak
mûlo rozhodující v˘znam pro dûní násle-
dujících desetiletí. Autofii zasazují literární
proces do ‰ir‰ích spoleãensk˘ch, politic-
k˘ch a kulturních souvislostí a vûnují se
v‰em oblastem literatury.

PETRA HANÁKOVÁ
PANDO¤INA SK¤Í≈KA ANEB CO
FEMINISTKY PROVEDLY FILMU?
Pandofiina skfiínka mapuje rozmach

feministického my‰lení o filmu v dobû od
sedmdesát˘ch aÏ po polovinu devadesá-
t˘ch let. Feminismus tehdy zasáhl ‰iroké
spektrum kulturní teorie a praxe, „vûda“
o filmu zároveÀ hledala co nejúãinnûj‰í ná-
stroje anal˘zy, aby ukázala, jak film funguje,
jak nás ovlivÀuje a proã nás tolik fascinuje.

LENKA KALINOVÁ
SPOLEâENSKÉ PROMùNY V âASE
SOCIALISTICKÉHO EXPERIMENTU
K sociálním dûjinám 
v letech 1945–1969
Tato studie je souãástí v˘zkumného

projektu Ústavu pro soudobé dûjiny AV âR
âeská spoleãnost po roce 1945. Roz‰ifiuje
pohled na zkoumané období o podrobnûj‰í
anatomii fungování spoleãnosti z hlediska
vztahu mezi mocí a obãany. Pfies v‰echny
formy mobilizace souhlasu s ideologickou
a sociální manipulací s obyvatelstvem exi-
stoval vÏdy rozdíl mezi chtûnou a skuteã-
nou kontrolou moci nad spoleãností.
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NEW DIRECTORS
We introduce the comments of four other directors
of Academy institutes, who were asked these three
questions: In which direction will they lead 
the development of their institutes? What are they
doing to achieve excellence in science? How will
they evaluate the work in accordance with the new
statutes called Public Research Institution?

EVENT
Towards a true picture of fish stock
The methodology of studying large inland waters,
such as lakes and reservoirs, has been developing
rapidly during recent years. However, obtaining sound
qualitative and quantitative information on all signi-
ficant ecospecies of fish still represents a challenging
task, which is difficult to achieve in many localities.
Many improvements of sampling and stock
assessment techniques are still required. The Bio-
logy Centre of AS CR, Institute of Hydrobiology of
the Czech Republic in cooperation with the European
Inland Fisheries Advisory Commission (EIFAC) under
the auspices of the Rector of the University of South
Bohemia organized a conference dedicated to this
topic 11–15 September 2007.

POLEMIC
The evaluation of science research 
and its results in 2007 – Did we go the right way?
Petr Dráber from Institute of Molecular Genetics
AS CR presents his views on evaluation of science
research.

REPORTAGE
Science – Res Publica
The Irish Research Council for Science, Engineering
and Technology, in cooperation AlphaGalileo Founda-
tion, organized a seminar on 17 October 2007 on
the topic Popularization of European Science or
how to present the results of science research to
the public. We interviewed Mr. Patrick Vittet-Philippe,
Press and Information Officer of Research DG,
European Commission.

TOPIC OF THE MONTH
Let there be light
The seventh annual Week of Science and Tech-
nology, organized by the Academy of Sciences 
of the Czech Republic, took place in five cities – Brno,
âeské Budûjovice, Olomouc, Ostrava and Prague.
The program included speeches by top pro-
fessionals, presentations of significant experiments,
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Visitors could have
traveled around 

the world 
in “80 days” within

the frame 
of Google Earth

presentation,
which was
organized 

by c. a. SCART 
in foyer of main

building 
at Academy 

of Science CR.
workshops, non-traditional exhibitions, science cafés,
and visits to laboratories and academic workplaces.
The Week of Science and Technology also featured
the European itinerant exhibition focusing on optics
and optical technologies, titled The Fascination of
Light. The exhibition took place November 1 to 8 in
VeletrÏní palác.

SCIENCE AND RESEARCH
Heliophysical year
The aim of the International Heliophysical Year that
ends in February 2008 is to present the latest
knowledge in the sphere of heliophysics and present
the latest scientific methods. Achieved results will
certainly inspire people interested in Astronomy
in coming years.

FROM BRUSSELS
The Czech Science on the Street Fest in Brussels
The new centre for the Czech Republic, known as
the Czech House, opened its doors to the public in
Brussels on 11 October 2007. Historically the first
Czech Street Fest was presented by this occasion
and the public might have seen not only particular
regions but also Czech science. CZELO, FEL âVUT
and several spin-off firms have been presenting
their results in the field of science.
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Vyjádfiení k pfiíspûvku A. Richtera v Akademickém bulletinu ã. 10/2007

V˘konn˘ v˘bor RVS âR vyjadfiuje ostr˘ nesouhlas s pfiíspûvkem, kde je podepsan˘ A. Richter, fieditel
Extriant Ltd., London a kter˘ byl oti‰tûn v Akademickém bulletinu ã. 10/2007 na stranû 36. Tento pfiíspûvek
se t˘kal ãlánku O tom, jak si uãenci své shromaÏìování organizovali, kter˘ byl publikován v Akademickém
bulletinu ã. 5 a 6/2007. A. Richterem byla v jeho pfiíspûvku uvedena nûkterá emocionálnû odsuzující tvrze-
ní, blíÏící se insinuaci a t˘kající se jak ãlánku tak jeho autora.Tato nûkterá tvrzení nebyla konkrétnû doloÏe-
na citacemi nebo argumenty, tedy nepostradateln˘mi souãástmi oponentur, recenzí nebo diskusních pfiís-
pûvkÛ ve vûdeck˘ch periodicích. VV RVS âR se domnívá, Ïe podobná faux pas není moÏné tolerovat ani
v Lond˘nû ani v Praze.

IVO HÁNA, 
pfiedseda V˘konného v˘boru RVS âR 



OSUD GENERÁLA
Komentáfi k nûkter˘m dokumentÛm o Ïivotû a tragickém
konci Sergeje Vojcechovského
Jak samotn˘ podtitul napovídá, jedná se o Ïivotopisné dílo. Ob-

jektem autorova zájmu je ãeskoslovensk˘ armádní generál Sergej
Vojcechovsk .̆ Je jednou z nejv˘znamnûj‰ích osobností, jeÏ se pojí
s pÛsobením ãeskoslovensk˘ch legií v Rusku a poté s budováním
branné moci prvního svobodného státu âechÛ a SlovákÛ v moder-
ních dûjinách.

Bystrov, V., edice PamûÈ, Academia, Praha 2007. Vydání 1.

MÒJ ¤ECK¯ ROZVOD
âtivá próza pro Ïeny, které chtûjí rozumût samy sobû, a pro

muÏe, ktefií chtûjí rozumût sv˘m Ïenám. Román vypráví o zoufalé
Ïenû stfiedního vûku, jeÏ není spokojena se sv˘m Ïivotem, a proto se rozhodne jednat. Svou
situaci fie‰í ráznû – odjíÏdí do zapadlé fiecké vesnice a zaãíná tam nov˘ Ïivot.

Tejkalová, J., Hejkal, HavlíãkÛv Brod 2007. Vydání 1.

SMRT KRÁSN¯CH SRNCÒ
Kniha sedmi povídek, ve kter˘ch Ota Pavel vzpomíná na ‰Èastné dûtství pfied válkou i nera-

dostné váleãné roky. Hlavní postavou je autorÛv otec Leo Popper, vá‰niv˘ rybáfi, milovník pfiíro-
dy, ale také prodejce vysavaãÛ znaãky Elektrolux.

Pavel, O., Academia, Praha 2007. Vydání 1.

ZLOâIN A TREST
Napínav˘ román o vraÏdû z ideov˘ch pohnutek nebo spí‰ o jejích dÛsledcích pro vnitfiní v˘voj

pachatele, o jeho neschopnosti unést vlastní vinu. Chud˘ student Raskolnikov se rozhodne za-
vraÏdit starou lichváfiku, aby sám sobû dokázal, Ïe siln˘ má právo zbavit bezcenného ãlovûka
Ïivota. V˘ãitky svûdomí jej nakonec donutí k pfiiznání a Raskolnikov je odsouzen k trestu
vyhnanství na Sibifii.

Dostojevskij, F. M., edice Europa, Academia, Praha 2007. Vydání 2.

SPALOVAâ MRTVOL
Tento psychologick˘ horor patfií bezesporu k nejznámûj‰ím dí-

lÛm spisovatele Ladislava Fukse. Pfiíbûh Karla Kopfrkingla, snaÏi-
vého zamûstnance praÏského krematoria, se odehrává na konci
30. let 20. století a v období okupace. Vypravûã v nûm skvûle za-
chytil v˘voj charakteru „malého“ ãlovûka, kter˘ se pod vlivem his-
torick˘ch událostí dûsivû zmûní a kter˘ je kvÛli kariéfie ochoten vy-
vraÏdit celou svou rodinu.

Fuks, L., Academia, Praha 2007. Vydání 1.

VùDA KONTRA IRACIONALITA 4
Populárnû-vûdecká publikace odpovídá na otázky: jaká jsou sku-

teãná rizika jaderné energetiky a jak pÛsobí radioaktivita na ãlovû-
ka? O co jde ve sporu o geneticky modifikované plodiny? Jsou tak
nebezpeãné, jak tvrdí jejich oponenti? Proã je memetika spornou
vûdní disciplínou? Jaké jsou motivace kreacionismu, kter˘ útoãnû
vystupuje proti darwinismu? Pfieãtete si, jaké m˘ty se ‰ífiily o sovût-
ské kosmonautice a jak se dnes v USA zpochybÀuje pfiistání astro-
nautÛ na Mûsíci. Ve sborníku najdete argumenty, které vyvracejí úspû‰nost proutkafiení a zpo-
chybÀují astrologii a hodnotu horoskopÛ. Dozvíte se, jak˘m zpÛsobem nás klamou vû‰tci, jak své
pravdy odezírají pomocí „chladného ãtení“ z tváfie. Dal‰í ãlánek rozkr˘vá víru ãásti vefiejnosti v fiá-
dûní poltergeistÛ.

Kolektiv autorÛ, Nakladatelství Vûra Nosková, Praha 2007. Vydání 1.

NOVÉ KNIHY



ADVENT AKADEMIE VùD âR 
A NÁRODNÍHO DIVADLA 

Symbolické spojení vûdy a umûní zpeãetila Smlouva o spolupráci mezi Akademií vûd âR a Národním divadlem, kterou pode-
psali vedoucí pfiedstavitelé obou institucí prof. Václav Paães a PhDr. Ondfiej âern˘ (obr. 1) v první adventní nedûli leto‰ního

roku. Spolupráce se t˘ká vydávání nov˘ch publikací, zpfiístupnûní archivní dokumentace nebo konzultací v oblasti archivnictví.
Slavnostnímu podpisu pfiedcházel Adventní vûnec ze skladeb star˘ch ãesk˘ch mistrÛ a Antonia Vivaldiho s improvizacemi

Jifiího Stivína (obr. 2), na jehoÏ organizaci se obû instituce poprvé podílely. Poté se hosté pfiesunuli na nádvofií mezi budovami
Národního divadla, kde si ve víru vánoãního jarmarku vyzkou‰eli tradiãní lidová fiemesla nebo si zakoupili nûkteré z titulÛ nakla-
datelství Academia. V programu vystoupili sólisté ãinohry ND, Trubaãi vojensk˘ch lesÛ a statkÛ, KühnÛv dûtsk˘ sbor a Dût-
sk˘ národopisn˘ soubor Skoronice (obr. 3) a na závûr rozsvítila Snûhová královna Vánoãní strom Národního divadla.
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