
ak
ad

em
ick

˘

RE
PR

O
FO

TO
: J

AN
 D

U
N

G
EL

, Z
 K

N
IH

Y 
JA

K 
SE

 M
AL

U
JE

 P
RA

LE
S

Profese vûdeckého ilustrátora 
klade velmi pfiísné nároky na pfiesnost,
v˘stiÏnost a souãasnû vûdeckou
a v˘tvarnou kvalitu díla.
Jan Dungel pracuje s tuÏkou, ‰tûtcem 
i fotoaparátem. Snímek kajmana 
br˘lového pouÏil pro knihu 
Jak se maluje prales 
(více na str. 24–25).
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Knihu, která popisuje cestu od poznání zdroje energie
hvûzd poãátkem minulého století aÏ k jejímu prvnímu fiíze-

nému uvolnûní na Zemi v devadesát˘ch letech pokfitili 22. 3.
2007 kosmonaut a europoslanec Vladimír Remek a fieditel Ústa-
vu fyziky plazmatu AV âR, v. v. i., Pavel Chráska za pfiítomnosti
jejích pfiekladatelÛ Milana ¤ípy a Jana Mlynáfie.

Jak v úvodním slovu sdûlil pfiedseda Akademie vûd âR Vác-
lav Paães, kniha ãtenáfie pouãí nejen o jaderné fúzi, ale o fyzi-
ce plazmatu vÛbec. ZároveÀ upozornil, Ïe âeská republika je
zapojena do v˘zkumu fúze nejmodernûj‰ími pfiístroji – Ústav
fyziky plazmatu AV âR, v. v. i., bude disponovat tokamakem
COMPASS-D, kter˘ nedávno dostal darem z Velké Británie.
âesk˘ pfieklad doplÀuje dodatek o historii v˘zkumu fiízené fúze
v b˘valém SSSR a âeské republice. Jan Mlynáfi v rozhovoru pro
Akademick˘ bulletin (AB 12/2005) uvedl: „Za pfiedpokladu, Ïe se
kolem COMPASS-D vytvofií dostateãnû siln˘ t˘m, mÛÏe nás toto
zafiízení dostat aÏ do ,první ligy’.“ Autofii knihy Fúze Energie ves-
míru, Garry McCracken a Peter Stott z Velké Británie, zasvûtili

Kniha, kterou vydalo
nakladatelství Mladá
fronta, se pfiedstavila

ãtenáfiÛm v budovû
Akademie vûd âR 
na Národní tfiídû.

Zleva:
Vladimír Remek, Vác-

lav Paães 
a Milan ¤ípa

problematice jaderné fúze a fyzice plazmatu cel˘ Ïivot. „Pfii v˘zkumu vyuÏití fúze k v˘robû energie na Zemi bylo vy-
naloÏeno velké úsilí. Fúze by totiÏ mûla zabezpeãit ãist˘ a nevyãerpateln˘ zdroj energie. Nicménû, aby se uvolnila fúz-
ní energie, musí se palivo ohfiát na neuvûfiitelnû vysoké teploty v oblasti stovek miliónÛ stupÀÛ Celsia – více neÏ ve
stfiedu Slunce. Základní problém je, v ãem horké palivo uchovat – na Zemi pochopitelnû nenajdete materiál, kter˘ by
podobn˘m teplotám odolal,“ vysvûtlují v pfiedmluvû. Podle Jana Mlynáfie se tento základní fyzikální problém v zása-
dû jiÏ podafiilo vyfie‰it pomocí spoutání horkého paliva v silném magnetickém poli. Proto se nyní tûÏi‰tû práce pfie-
souvá do technologického v˘zkumu, jehoÏ hlavní, ale nikoli jedinou souãástí je zafiízení ITER.

První komerãní fúzní reaktor by mohl spatfiit svûtlo svûta kolem roku 2040 nebo 2050. Nyní se buduje velk˘
experimentální reaktor v Francii, kter˘ by mûl b˘t v provozu v roce 2015. �
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ROK
Letopočtem 2007 jsme vešli do mezinárodních roků výzkumu

Země a jejích polárních oblastí. Byl vyhlášen Mezinárodní po-
lární rok IPY 2007–2008, elektronický geofyzikální rok eGY a Mezi-
národní rok planety Země IYPE. Přesně před půl stoletím byl v roce
1957 vyhlášen Mezinárodní geofyzikální rok a odstartovala první
umělá družice Země. Letos na toto výročí navazuje Mezinárodní
heliofyzikální rok (International Heliophysical Year 2007, IHY 2007),
který byl oficiálně zahájen na půdě OSN ve Vídni 19.–20. února 2007,
v České republice o měsíc dříve, 23. ledna v Praze. Rozvoj kosmo-
nautiky a široká mezinárodní spolupráce umožnily rozšířit výzkum
Slunce a prostoru mezi naší nejbližší hvězdou a Zemí z polárních
oblastí (1882 a 1932), celé planety (1957) až do meziplanetárního
prostoru ve Sluneční soustavě (2007).

O chystaných aktivitách Českého národního koordinačního vý-
boru k přispění naší republiky do Mezinárodního heliofyzikálního
roku 2007 se dočtete v příštím čísle. �

HaM
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Pane profesore, Vá‰ intelektuální rozsah, a pfiitom
„hluboká lidskost“ jsou povûstné a interview s Vámi
bych mohla dûlat nejenom jako s lékafiem, vûdcem
nebo pedagogem, ale také manaÏerem, politikem ãi
dokonce hudebníkem. Je v‰ak nasnadû, Ïe Akade-
mick˘ bulletin bude zajímat Vá‰ názor na vztah vy-
sok˘ch ‰kol a Akademie vûd…

Domnívám se, Ïe ‰kolství a vûda k sobû úzce pat-
fií. Na niÏ‰ích úrovních existovala velmi dobrá spolu-
práce i v dfiívûj‰ích dobách, ale smûrem k „bossÛm“
vÏdy nastávaly nûjaké problémy. Do listopadu 1989
se na vysoké ‰koly pohlíÏelo pouze jako na pedago-
gická zafiízení, coÏ je samozfiejmû chyba. Vysoké
‰koly univerzitního typu se neobejdou bez vûdecké
ãinnosti, která by se na nich podle mého názoru mûla
urãitû posílit a ve spolupráci s Akademií vûd dále roz-
víjet. Proto jsem ve své funkci prorektora pro vûdu na
Karlovû univerzitû spolupráci vûdeck˘ch institucí s vy-
sok˘mi ‰kolami velmi podporoval.

Spolupráce obou subjektÛ úzce souvisí s organi-
zací a financováním vûdy. Jak nahlíÏíte na toto (ne-
jen u nás) hojnû diskutované téma?

Domnívám se, Ïe v organizaci vûdecké práce
a ve vlastní badatelské práci se uãinilo mnoho, ale
stále nám zÛstává velk˘ dluh, kter˘ zb˘vá napravit.
Pofiád se pfiíli‰ mnoho hovofií a uÏ ménû dûlá, i kdyÏ
se po naprosto chaotick˘ch poãátcích v 90. letech
v poslední dobû situace zlep‰uje.

Postupnû vznikaly grantové agentury, které vyu-
Ïití finanãních prostfiedkÛ na vûdu kontrolovaly, byÈ
zpoãátku velmi neefektivnû. Jako ãlen správní rady
Grantové agentury a oborov˘ch komisí grantové

2ab

Zdá se, Ïe podle ‰ífie zábûru a aktivit má den nûkter˘ch lidí alespoÀ dvojnásobek hodin.
Mezi tyto v˘jimeãné – a dá se fiíci renesanãní – osobnosti patfií prof. Pavel Klener.

Usmûvav ,̆ pfiíjemn˘ a radostn˘ Ïije vskutku naplno. Patfií k zakladatelÛm protinádorové
chemoterapie u nás, pracoval jako prorektor pro vûdu UK, zodpovídal za vûdu 
v Radû vlády a v Parlamentu, byl ministrem zdravotnictví a jedním z kandidátÛ 

na prezidenta republiky. V souãasné dobû je fieditelem Ústavu hematologie 
a krevní transfuze a pfiednostou 1. interní kliniky VFN.

Sedíme v jeho pracovnû pod portrétem jedné z nejv˘raznûj‰ích osobností této kliniky,
prof. Julia Vincence Krombholze, v‰estranného anatoma, chirurga,

vynikajícího diagnostika, znalce botaniky a v neposlední fiadû zakladatele Krombholzovy
nadace pro léãení chud˘ch studentÛ a nadace pro hrazení studijních cest mlad˘ch lékafiÛ.
PfiestoÏe se narodil témûfi pfied 230 lety, jako by nûkteré záleÏitosti byly veskrze souãasné

a on se zájmem naslouchal svému pokraãovateli prof. Pavlu Klenerovi.

POT¤EBUJEME ZMùNU
ZPÒSOBU MY·LENÍ A KVALITU

r o z h o v o r

agentury Ministerstva zdravotnictví se u nûkter˘ch
projektÛ divím, jak mohly b˘t pfiijaty. Závûreãná
zpráva o projektu ukáÏe, Ïe se spotfiebovala spous-
ta finanãních prostfiedkÛ (stovky tisíc), ale v˘sledky
jsou skromné nebo dokonce Ïádné. To souvisí se
skuteãností, Ïe pfii schvalovacím fiízení by mûlo
projekt posoudit nûkolik oponentÛ, ktefií by svou
práci vykonávali velmi odpovûdnû, coÏ se nedûje.
OdborníkÛ, ktefií jsou schopni konkrétní projekt po-
soudit, není tolik a jsou zahlceni mnoha posudky.
Navíc ani nejsou honorováni adekvátnû natolik kva-
lifikované a odpovûdné práci. âeská republika je
pfiíli‰ mal˘ rybník, kde se v‰ichni vzájemnû znají
a odborná kritika se zde bere velmi osobnû, jenom-
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Julius Krombholz 
byl zfiejmû nadmíru
kritick˘ a ve sv˘ch 

54 letech opustil 
kliniku s odÛvodnûním,
Ïe pfii pokroãilém stáfií

není moÏno,
aby sledoval ve‰ker˘

pokrok v klinickém
lékafiství. Za jeho éry
byla pravdûpodobnû

zavádûna nová
vy‰etfiovací metoda

poklep a poslech.



Ïe do zahraniãí se projekty k posouzení posílají jen
v omezené mífie. V USA jsem byl poprvé svûdkem
velmi drsné hádky dvou vûdcÛ a domníval jsem se,
Ïe se musí stra‰nû nenávidût. Jaké bylo mé pfiekva-
pení, kdyÏ po skonãení semináfie sedûli u skleniãky
vína jako nejlep‰í pfiátelé. U nás je anonymita posud-
kÛ, zejména v men‰ích oborech s úzk˘m okruhem
odborníkÛ, velmi pofidérní. Kdo napí‰e negativní po-
sudek, stane se nepfiítelem ãíslo jedna a vystavuje
se riziku pomsty, protoÏe se posuzovan˘ vÏdy dozví,
kdo jeho projekt hodnotil. I proto máme nekvalitní po-
sudky, tudíÏ i nekvalitní projekty. A z toho dále vypl˘-
vá, Ïe se mnoÏství penûz urãen˘ch na vûdu – uÏ
beztak men‰í neÏ mají státy Evropské unie – nevy-
uÏívá tak efektivnû, jak by se vyuÏít dalo.

Organizaci vûdecké práce má u nás na starosti
Rada pro v˘zkum a v˘voj, jejímÏ pfiedsedou je vÏdy
jmenován nûjak˘ ministr. Pfied nedávnem byl sekre-
tariát Rady pfiesunut pod kompetenci Ministerstva
‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy, které má na sta-
rosti od matefisk˘ch ‰kol pfies Sokol a tûlov˘chovu
také vysoké ‰koly a vûdu, coÏ urãitû není pro orga-
nizaci vûdecké práce optimální. âastokrát uÏ se
zdÛrazÀovalo, Ïe mnoho státÛ Evropské unie má
ministerstvo pro vûdu a vysoké ‰koly a já si myslím,
Ïe by mûlo svÛj smysl i u nás. Oficiální politická
místa sice zdÛrazÀují v˘znam vûdy, ale preferují
aplikovan˘ v˘zkum, kter˘ pfiinese okamÏit˘ profit.
Do základního v˘zkumu, bez nûhoÏ se ten apliko-
van˘ nemÛÏe obejít, je tfieba investovat, protoÏe v˘-
sledek se sice dostaví pozdûji, ale mnohonásobnû
vût‰í neÏ u v˘zkumu aplikovaného. V˘zkum taky
musí nûkdo dûlat. Stávající generace vûdeck˘ch
pracovníkÛ stárne a dorost prakticky nemáme, pro-
toÏe kdyÏ se objeví schopn˘ doktorand, vyjede nû-
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Pfiednosta 1. interní
kliniky VFN 
Pavel Klener 
je souãasnû
stráÏcem pokladu
této kliniky.V nádobû
nesoucí jméno 
prof. Julia Vincence
Krombholze
(1782–1843) 
je dodnes uloÏeno
mumifikované srdce
jednoho z dávn˘ch
mecená‰Û chud˘ch
studentÛ a mlad˘ch
lékafiÛ.

kam na stáÏ a uÏ se nevrátí – nejen z ekonomic-
k˘ch dÛvodÛ, ale protoÏe pracovní podmínky jsou
na západoevropsk˘ch pracovi‰tích mnohem lep‰í.
My tak pfiicházíme o to nejcennûj‰í, co máme –
o dorost. Jsem pfiesvûdãen, Ïe kdybychom byli
schopni zajistit odpovídající podmínky, fiada âechÛ
doãasnû pÛsobících v zahraniãí by se ráda vrátila
a mohla by v˘zkum posunout zase trochu dopfiedu.
O tom se opakovanû hovofií, ale bezv˘slednû, aã-
koli je to jeden z velk˘ch problémÛ ãeské vûdy.

PfiestoÏe sám máte klinickou praxi, kladete po ce-
lou dobu na‰eho rozhovoru dÛraz na základní v˘-
zkum, na problém v˘zkumu v celé jeho komplexitû…

Moje kandidátská práce byla ze dvou tfietin expe-
rimentální a jsem velmi rád, Ïe jsem mûl moÏnost
projít fází v uvozovkách „experimentálního“ v˘zku-
mu. Myslím si, Ïe dobr˘ klinick˘ pracovník by mûl
mít v základním v˘zkumu urãit˘ „background“. Dnes
je ve ‰piãkov˘ch klinick˘ch pracovi‰tích v západní
Evropû bûÏné, Ïe klinick˘ pracovník souãasnû pra-
cuje na nûjakém experimentálním pracovi‰ti, coÏ je
pro klinick˘ v˘zkum ohromnû dÛleÏité. U nás dfiíve
klinick˘ v˘zkum spoãíval v tom, Ïe se v chorobopi-
sech srovnávala léãba podle pfiípravkÛ – to není
vûda, ale statistika. V posledních letech se sice si-
tuace zlep‰ila, ov‰em napfi. u doktorandÛ, ktefií pra-
cují na klinice na ãásteãn˘ úvazek, se pfii odmûÀo-
vání nezohledÀuje, Ïe dûlají vûdu jako nûco velmi
dÛleÏitého navíc. To je zásadní chyba. Vytvofiení
podmínek, které by umoÏnily obû tyto ãinnosti spo-
jit, by pfiineslo uÏitek i klinickému v˘zkumu. Je to
zpÛsob my‰lení, zpÛsob zpracování v˘sledkÛ.

Odpovûì koresponduje i s Va‰ím pfiesvûdãením,
Ïe základ musí tvofiit nejprve v‰eobecné vzdûlání,
a teprve potom by mûla pfiijít hlub‰í specializace.
Právû z toho dÛvodu, aby lékafiÛm nechybûl synte-
tick˘ pohled…

To je pravda. Dnes se bez specializací neobejde-
me, protoÏe v nûkter˘ch podoborech medicíny jde
v˘voj tak rychle kupfiedu, Ïe je není moÏné sledovat
do detailÛ. Nicménû jak˘si „grunt“ by lékafiÛm ne-
mûl chybût. Na pacienta se nesmûjí dívat jedno-
strannû, musejí b˘t schopni udûlat jakousi syntézu.
A k tomu je tfieba znalosti v‰eobecné medicíny a in-
terny, byÈ by se jednalo o lékafie-specialistu. To chy-
bí bohuÏel i v profesním postgraduálním vzdûlává-
ní, které bylo dfiíve na velmi vysoké úrovni, jenÏe
pak pro‰lo ne‰Èastnou novelizací. Sám jsem vyvinul
obrovské úsilí, aby pfii specializaãní zkou‰ce z kli-
nické onkologie musel zájemce o atestaci nejprve
absolvovat internu, protoÏe v podstatû kaÏdé nádo-
rové onemocnûní je nejen onemocnûní konkrétního
orgánu, ale vÏdycky je onemocnûním celkov˘m.
Star‰í pacienti mohou mít souãasnû i jiná závaÏná
onemocnûní jako napfi. srdeãní potíÏe, cukrovku,
takÏe lékafi musí znát víc neÏ pouhou onkologii. Je-
nomÏe pokud se má lékafi nejprve rok vzdûlávat
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v internû, neÏ se specializuje, nebo nav‰tûvuje spe-
cializovaná onkologická pracovi‰tû, vzniká problém,
kdo bude takového doktora platit. Nebude to ani
pracovi‰tû, které chce mít atestovaného onkologa
a vy‰le ho na rok nûkam jinam, ani pracovi‰tû, jeÏ
ho na ‰kolení pfiijme, protoÏe by ho nejen ‰kolilo,
ale vznikly by mu navíc dal‰í náklady. Z ekonomic-
k˘ch dÛvodÛ se tedy nakonec prosadila alespoÀ
podmínka atestace z pediatrie pro specialisty na
dûtskou onkologii a zkou‰ka z vnitfiního lékafiství
pro lékafie vûnující se onkologii dospûl˘ch. Tak by-
chom nemûli produkovat polovzdûlance, ktefií by
sice vûdûli v‰echno napfi. o leukémii, ale nevûdûli
by, Ïe existuje porucha srdeãního rytmu.

A dostali jsme se zase ke staré známé pravdû, Ïe
peníze jsou bohuÏel „aÏ“ na prvním místû. Zdravot-
nictví se t˘ká nás v‰ech bez v˘jimky, s nov˘mi moÏ-
nostmi diagnostiky a léãby se stává ãím dál draÏ‰í
a jeho financování je celosvûtov˘m problémem. Dá
se vÛbec odhadnout budoucí v˘voj?

TûÏko fiíci. Pravda je, Ïe diagnostika, a nejenom ta,
je ãím dál nákladnûj‰í. Zdravotnictví je opravdu celo-
svûtov˘m problémem a je tfieba hledat pfiíklady tako-
v˘ch systémÛ, které by byly co nejoptimálnûj‰í. Mys-
lím si, Ïe jsme se na poãátku 90. let chybnû zhlédli
v americké medicínû, která je samozfiejmû ‰piãková
v prestiÏních ústavech, ale úroveÀ ‰iroké medicíny vÛ-
bec nelze srovnávat s evropskou, natoÏ s postkomu-
nistickou medicínou. Zdravotnictvím tak bohuÏel bez
vyuÏití protekla spousta penûz, stejnû jako vûdou. Pfii-
tom vûda by potfiebovala penûz opravdu hodnû.

Mimo toho, Ïe vedete v˘znamná pracovi‰tû, léãíte,
uãíte, pí‰ete posudky, trávíte – nerad a podle Vás ma-
fiíte – spoustu ãasu na zasedáních, také publikujete.
Napsal jste sám 11 monografií, u ãtyfi dal‰ích knih jste
hlavním autorem a editorem. Na velmi cenûné roz-
sáhlé knize Vnitfiní lékafiství máte 11% autorsk˘ podíl
a zároveÀ jste jako editor sestavoval pfiíspûvky od
ostatních autorÛ. Jak se Vám dafiilo ve stále se zry-
chlující dobû, a to i pokud se t˘ãe nov˘ch objevÛ, na-
tolik obsáhlou knihu nejen napsat a sestavit, ale záro-
veÀ do ní zahrnout aktuální poznatky?

Editorská práce je velmi nevdûãná a pracná. Ne-
jsem druh editora, kter˘ zadá kapitoly, poãká, aÏ mu
pfiijdou pfiíspûvky, aby je sefiadil, napsal pfiedmluvu,
a tím byl hotov. Jednotliví spolautofii své pfiíspûvky
navzájem neãtou, a tak se ãasto v rÛzn˘ch kapito-
lách objeví duplicitní stati, v˘jimeãnû i s diferentními
závûry, coÏ ãtenáfie dezorientuje, nûkter˘ autor do-
plní kapitolu dvûma obrázky, jin˘ jich dodá 40. Kni-
ha v‰ak musí b˘t úmûrná obsahovû, rozsahem cel-
kov˘m i jednotliv˘ch kapitol, jenomÏe nutné úpravy
a ‰krty nesou nûktefií autofii velmi úkornû. Je to ale
editor, na jehoÏ hlavu se nakonec sesypou pfiipo-
mínky, tak jsem byl tvrd .̆ V‰em spoluautorÛm jsem
kladl na srdce, aby zahrnovali pokud moÏno ve‰ke-
ré novinky. DoplÀovali jsme je je‰tû v korekturách
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a zafiadili jsme do knihy i odkazy na práce, které vy-
‰ly ve stejném roce jako monografie sama.

Musím ale pfiiznat, Ïe i samotné dob˘vání pfiís-
pûvkÛ od tûch autorÛ, ktefií nedodrÏují termíny, je
veliká, na nervy lezoucí práce. Stalo se, Ïe chybûla
jedna kapitola, kvÛli níÏ jsem nemohl pokraãovat ve
stránkování, pfiestoÏe zbytek pfiíspûvkÛ uÏ byl kom-
pletní. Nebyl jsem schopen tu kapitolu z autora do-
stat, a to uÏ se kniha mûla tisknout...

Smûjete se, Ïe jste sice velmi klidn˘ ãlovûk, ale
kdyÏ míra trpûlivosti pfieteãe, pak to stojí za to. Zvlá-
dáte obrovské mnoÏství práce. Co si myslíte o sou-
ãasném Ïivotním stylu?

Myslím, Ïe je ‰patn ,̆ nezdrav ,̆ vládne nám celko-
vá dekadence a uspûchanost. KdyÏ mluvíme o vûdû,
stra‰nû mi vadí informaãní ‰um, nadbytek informací,
které ani nelze vstfiebat a jsou vlastnû zavádûjící.
Pfied rokem vycházelo v âeské republice asi 150 ãa-
sopisÛ s lékafiskou tematikou, z nich v‰ak jen 28 re-
cenzovan˘ch. Ty ostatní jsou bezcenné. Stejnû tak
vycházejí monografie, jejichÏ hodnota je skuteãnû
velmi nízká; recenzenti ale klidnû o publikaci, v níÏ se
objevují vûcné chyby, napí‰í, Ïe je dobrá!

ZaÏíváme inflaci nejrÛznûj‰ích shromáÏdûní. Za
rok jsem z 253 pracovních dní napoãítal napfi.
151 dnÛ, ve kter˘ch se koná nûjaká onkologická
akce. A pfiitom se opakuje stále totéÏ. Staãilo by po-
fiádat míÀ akcí stfiídavû v rÛzn˘ch mûstech, ale kva-
litních, tfieba se zahraniãními fieãníky.

Stejnû tak nikdo nemÛÏe za rok vyprodukovat tfii
kvalitní práce, zaãne se zákonitû opakovat. KdyÏ se
zmûní pouze název, pofiadí odstavcÛ, je to podvod.
Podvody se dûjí i u impakt faktorÛ, pfii hodnocení
vûdecké práce apod. Spoustû lidí chybí sebekritika
a soudnost, nûktefií honí tituly za kaÏdou cenu a ja-
k˘mkoli zpÛsobem. Ale kvalita práce se mnoÏstvím
titulÛ pfied a za jménem rozhodnû mûfiit nedá!

Prof. Pavel Klener svou práci vykonává celou
du‰í, cel˘m srdcem. Jeho dávn˘ pfiedchÛdce, pro-
fesor PraÏské lékafiské univerzity Julius Vincenc
Krombholz, kter˘ tu své srdce zanechal pfied 163 lety,
by mohl b˘t spokojen. �

MARINA HUÎVÁROVÁ



Zaãátkem ledna uplynulo sto let od prvního zase-
dání rukopisné komise. Rukopisné bádání v ães-

k˘ch zemích má v‰ak tradici, která sahá aÏ do 17. stol.
a je spojená zejména s B. Balbínem. Od 18. stol. se
zájem ãesk˘ch badatelÛ (J. Dobrovského, F. Palacké-
ho, B. Dudíka a dal‰ích) pfienesl také na bohemika
zahraniãních knihoven.

Teprve vznik Komise pro soupis rukopisÛ pfii âeské
akademii v r. 1906 umoÏnil soustavnûj‰í rukopisn˘ v˘-
zkum, a pfiedev‰ím publikování jeho v˘sledkÛ. Mezi za-
kládajícími ãleny byli historici J. âelakovsk ,̆ F. Tadra,
I. Zahradník a jiní. Úkolem Komise bylo vydávat katalo-
gy a soupisy rukopisn˘ch kniÏních fondÛ po vzoru prv-
ního modernû zpracovaného Truhláfiova katalogu latin-
sk˘ch rukopisÛ praÏské univerzitní knihovny. Péãí
Komise bylo do 1. svûtové války vydáno ‰est soupisÛ,
za v‰echny jmenujme alespoÀ PodlahÛv katalog ruko-
pisÛ svatovítské metropolitní kapituly a PaterÛv soupis
bohemik mikulovské dietrichsteinské knihovny.

V meziváleãném období se dal‰ími ãleny Komise
stali V. Novotn ,̆ J. Pekafi a A. Podlaha, pozdûji téÏ
G. Friedrich, J. V. ·imák a V. Vojtí‰ek. Vydavatelské
úsilí v‰ak znaãnû ochablo, k vydání byly pfiipraveny
pouze druh˘ svazek Podlahova katalogu, Barto‰Ûv
soupis rukopisÛ Knihovny Národního muzea a dva
men‰í soupisy.

OÏivení ãinnosti Komise nastalo aÏ bûhem 2. svû-
tové války, kdy se jejím pfiedsedou stal V. Vojtí‰ek
a jednatelem F. M. Barto‰. Tehdy se Komise scházela
pravidelnû. Mimofiádn˘mi ãleny byli jmenováni pra-
covníci, ktefií pfiipravovali soupisy ãesk˘ch i morav-
sk˘ch rukopisn˘ch fondÛ.

K zásadním zmûnám v organizaci rukopisného v˘-
zkumu do‰lo po zaãlenûní Komise do âeskoslovenské
akademie vûd v rámci Archivu âSAV v r. 1955. Jejím
úkolem bylo provádût a koordinovat v˘zkum a soupis
rukopisÛ literární povahy v knihovnách, archivech, mu-
zeích a jinde. Pod Vojtí‰kov˘m vedením Komise zaãí-
nala se dvûma pracovníky (M. Boháãkem a F. âádou),
pozdûji se jejich poãet ustálil na ãtyfiech (v prÛbûhu let
zde pracoval J. PraÏák, V. âern ,̆ B. Ryba, F. Hoffmann

5 ab

Ukázkami
stfiedovûké hudby
zakonãila vernisáÏ
skupina Dubia
Fortuna.

Místopfiedseda AV âR
Jaroslav Pánek
s pfiedsedou 
Komise pro soupis
a studium rukopisÛ
pfii Archivu AV âR
Ivanem Hlaváãkem

aj.). Vedle soupisÛ církevních, hradních a zámeck˘ch
rukopisn˘ch knihoven pracovníci Komise participovali
na celoevropsk˘ch projektech generálního soupisu ru-
kopisÛ psan˘ch románsk˘mi jazyky, soupisu datova-
n˘ch a datovateln˘ch rukopisÛ i soupisu rukopisÛ Gra-
tianova dekretu. V˘znamn˘m poãinem bylo vydání
dnes hojnû uÏívan˘ch zásad pro popis rukopisÛ. Od
konce 60. let byl hlavním cílem pracovi‰tû Souborn˘
katalog rukopisÛ, jenÏ vyústil ve vydání ãtyfisvazko-
vého PrÛvodce po rukopisn˘ch fondech v âR
(1995–2004), kter˘ pfiipravili souãasní pracovníci Ko-
mise M. To‰nerová, S. Petr, P. Brodsk˘ a M. Hradilová.

Od r. 1962 Komise vydává vlastní sborník Studie
o rukopisech, jenÏ pfiiná‰í nejnovûj‰í poznatky o ná-
lezech rukopisÛ, rozbory jejich textÛ a soupisy rozsa-
hem men‰ích rukopisn˘ch fondÛ.

Nûkterá zji‰tûní pfiinesla pracovníkÛm i Komisi me-
zinárodní vûhlas, za v‰echny jmenujme BoháãkÛv ná-
lez nejstar‰ích statut boloÀské univerzity nebo âerné-
ho rozpoznání do té doby neznámého Calderonova
dramatu. Pfiejem souãasn˘m i budoucím pracovní-
kÛm Komise dal‰í podobné úspûchy. �

MARTINA ·UMOVÁ,
MasarykÛv ústav – Archiv AV âR
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100 LET RUKOPISNÉHO 
V¯ZKUMU V âESK¯CH ZEMÍCH

V˘stavu pfiibliÏující nejdÛleÏitûj‰í osobnosti 
a v˘znamné úspûchy nejen rukopisné komise,
ale ãeské kodikologie vÛbec, si mohli prohlédnout náv‰tûvníci ve vstupní hale budovy
Akademie vûd âR na Národní tfiídû na pfielomu ledna a února leto‰ního roku.
Na vernisáÏi promluvili místopfiedseda AV âR prof. Jaroslav Pánek, pfiedseda Komise 
pro soupis a studium rukopisÛ prof. Ivan Hlaváãek a vedoucí Oddûlení pro soupis
a studium rukopisÛ pfii Archivu AV âR dr. Pavel Brodsk .̆
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„Îijeme v ‰Èastné dobû a ve ‰Èastném prostfiedí –
jsme souãástí Evropské unie. A na nás, jakoÏto ãle-
na tohoto spoleãenství, se kladou i vy‰‰í nároky na
podporu vzdûlání a vûdy,“ uvedl pfiedseda Akade-
mie vûd v úvodu slavnostního okamÏiku. Vûda
v âeské republice je narozdíl napfi. od Koreje finan-
cována pfieváÏnû ze státního rozpoãtu, a proto je
potfiebné, aby u nás fungovala urãitá odezva smû-
rem ke spoleãnosti, zda byly peníze vynaloÏeny
efektivnû a jejich vyuÏití na vûdu pfiineslo k˘Ïen˘
efekt, dodal prof. V. Paães.

ZpfiístupÀovat a vysvûtlovat nové vûdecké po-
znatky a postupy laické vefiejnosti je v‰ak pro mno-
hé badatele nelehk˘m úkolem. Na‰tûstí jsou mezi
nimi tací, ktefií se moÏná se schopností srozumitel-
nû a zajímavû pfiedávat odborné vûdecké poznatky
uÏ narodili. Právû mezi nû mÛÏeme zafiadit i leto‰-
ního laureáta medaile Vojtûcha Náprstka historika
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PrestiÏní ocenûní – ãestné medaile 
Vojtûcha Náprstka za soustavnou

popularizaãní ãinnost v oblasti
vûdy – letos 6. února pfievzali

z rukou pfiedsedy Akademie vûd âR 
prof. Václava Paãesa 

historik dr. Du‰an Tfie‰tík 
a novináfi Mgr. Vladimír Kofien.

VùDA ÚSTY POPULARIZÁTORÒ

t é m a  m û s í c e

Pfiedseda AV âR 
Václav Paães

pfiedává 
ãestnou medaili 

Vojtûcha Náprstka 
Vladimíru Kofienovi.

Du‰ana Tfie‰tíka z Historického ústavu AV âR
a Centra medievistick˘ch studií AV âR, kter˘ patfií
k nejaktivnûj‰ím souãasn˘m popularizátorÛm ães-
ké historie. Jeho badatelská ãinnost se zamûfiuje
na politické, kulturní a hospodáfiské dûjiny ãesk˘ch
zemí a stfiední Evropy v raném a vrcholném stfie-
dovûku, dûjiny kultury a historického poznání. Je
autorem fiady vûdeck˘ch a populárnû vûdeck˘ch
publikací, jmenujme alespoÀ Kosmovu kroniku,
Románské umûní v âechách a na Moravû, Poãát-
ky PfiemyslovcÛ, od roku 1989 pfiispívá témûfi do
v‰ech celostátních deníkÛ a do ‰irokého spektra
kulturních a spoleãensk˘ch ãasopisÛ. Akademick˘
bulletin uvefiejnil obsáhl˘ rozhovor s Du‰anem
Tfie‰tíkem o zcela nov˘ch souvislostech mezi za-
vraÏdûním kníÏete Václava a zrodu samostatného
ãeského státu v podmínkách 10. století (AB 11,
12/2005, 1/2006). Podûkování, jímÏ osobit˘ histo-
rik zaujal a pfiinutil k souhlasnému k˘vání v‰ech-
ny pfiítomné, otiskujeme na str. 7–8.

JestliÏe je pro nûkteré vûdce obtíÏn˘m úkolem
pfiedávat své poznatky spoleãnosti, stejnû tak slo-
Ïit˘m problémem je pro mnohé z nás vytrvale a tr-
pûlivû dumat nad jednou konkrétní úlohou, coÏ
sv˘mi slovy potvrdil i druh˘ laureát medaile Vojtû-
cha Náprstka, dramaturg a redaktor âeské televi-
ze Vladimír Kofien: „Vûda mû pfiitahovala jiÏ od
mládí, ale chybûla mi trpûlivost, která by mi umoÏ-
nila vûnovat se jedné konkrétní oblasti. A tak jsem
skonãil u novinafiiny.“ Vladimír Kofien jako autor
a dramaturg inicioval ve zpravodajství âeské tele-
vize kvalitní vûdeckou publicistiku a stál u zrodu
dvou nejúspû‰nûj‰ích televizních pofiadÛ o vûdû:
âeská hlava a Planeta Vûda. Nyní se podílí na pfií-
pravû nového vûdecko-publicistického seriálu Îivé
srdce Evropy.

PfiestoÏe jde o mladého novináfie, po nûkolika le-
tech jeho intenzivní vûdecko-popularizaãní práce
v âeské televizi lze konstatovat, Ïe k soustavnûj‰í-
mu zájmu o vûdu inspiroval i své dal‰í kolegy. „Mnû
vûda nepfiijde ‰edivá, nepochopitelná. Pro mû je
obrovsk˘m dobrodruÏstvím. TakÏe dûkuji vûdcÛm
za to, Ïe mi otevfieli svoje laboratofie, a hlavnû za to,
Ïe mû drÏeli za ruku, abych náhodou ve svém snû-
ní a ve své procházce po dobrodruÏství vûdy ne-
spadl nûkam, kam bych nemûl,“ sdûlil Vladimír Ko-
fien, kter˘ za popularizaci vûdy získal jiÏ v loÀském
roce ocenûní âeská hlava 2006. �

GABRIELA ·TEFÁNIKOVÁ
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Za Náprstkovu medaili samozfiejmû dûkuji a váÏím
si jí. Nejsem si ale jist, jestli jsem si ji zaslouÏil.

Nezdá se mi totiÏ, Ïe bych se nûkdy opravdu zab˘-
val tím, co se obyãejnû míní popularizací vûdy.
Pfiedpokládá to totiÏ, Ïe vûda je nûco pro ‰iroké
publikum nesrozumitelného, co je pro nû tfieba pfie-
loÏit do jazyka obecné komunikace a zjednodu‰it
tak, aby to pochopil kaÏd .̆ Nezdá se mi ale, Ïe by
vûda byla nesrozumitelná. KdyÏ ov‰em ãtu nûkteré
zaãáteãnické v˘tvory, mám ãasto dojem, Ïe nejvût-
‰í námahu dalo autorovi jejich pfieloÏení z prosté
ãe‰tiny do jakési jen jemu srozumitelné vûdeãtiny.
Má totiÏ dojem, Ïe vûda prostû musí b˘t nesrozumi-
telná, Ïe esoterická odtaÏitost je znakem vûdec-
kosti. KdyÏ ale ten vûdeck˘ blábol rozlu‰tíme,
zji‰Èujeme pravidelnû, Ïe ve skuteãnosti nemá au-
tor co fiíci. Kdo jasnû myslí, obyãejnû také jasnû
mluví a Ïádného pfiekladatele-popularizátora
nepotfiebuje.

Popularizace je vÛbec koncept zdûdûn˘ z dob
scientistické vûdy posledních dvou století, kdy vûda
nahrazovala drÏitele vûãn˘ch pravd, jímÏ bylo aÏ do-
sud náboÏenství. Popularizátor tu byl zvûstovatelem
pravd, nûãím jako nedûlním kazatelem. Dospûlo to
tak daleko, Ïe nûkdy na konci 19. století se celkem
obecnû vûfiilo, Ïe v‰e podstatné je uÏ objeveno a Ïe
zb˘vají vlastnû jen nedodûlky a doplÀky. To v‰e je
samozfiejmû uÏ dávno za námi, naivní víra v lineár-
ní, kumulativní pokrok poznání se zhroutila. Vûda
nepfiedkládá pravdy, ale klade otázky a nabízí jejich
fie‰ení. Mohou b˘t oãividnû uÏiteãná, ale mohou b˘t
také jen zajímavá. Jisté je jenom, Ïe sotva mohou
b˘t nudná. Pokud totiÏ nudná jsou, nestojí vût‰inou
za nic. V poslední instanci tu pfiece nejde ani tak
o problémy samotné jako o zpÛsoby jejich fie‰ení,
o to, o ãem se mluví jako o dobrodruÏství poznání.
Vûda není garantem pravdy, ale racionality. To je její
pravé poslání, udrÏovat víru v racionální zpÛsoby fie-
‰ení situací a problémÛ, tu víru, na níÏ je postavena
evropská civilizace. Od osvícencÛ po pozitivistické
scientisty to bylo dogma, dnes uÏ samozfiejmû dáv-
no ne. Rozum nelze dokázat, tak jako nelze dokázat
boha prostû proto, Ïe nelze nic dokazovat sam˘m
sebou. Je v to tfieba vûfiit, tvrdohlavû vûfiit. Závisí na
tom budoucnost na‰í civilizace. Zaãali jsme ji budo-
vat, kdyÏ jsme se ve 12. století na prvních univerzi-
tách rozumem zmocnili teologie a pak v 16. století
pfiírody.V˘sledek byl ten, ve kterém nyní Ïijeme. Ne-
musíme s ním b˘t spokojeni, nemáme ale jinou
moÏnost neÏ pokraãovat po cestû racionality.
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Testem na‰í víry mÛÏe b˘t právû zvefiejnûná
zpráva o globálním oteplování. Kdyby mûla b˘t

pfiijata jako pravda (tfieba 90procentní, kterou se
ohrazují autofii), vystavovalo by to vûdu jako celek
ne nepravdûpodobnému riziku, Ïe pfiedpovûdi ne-
vyjdou, a Ïe tak zkompromituje ne jenom její auto-
ry, ale vûdu vÛbec. Mûli bychom zprávu brát jinak
neÏ jako „pravdu“, asi jako rozumn˘ dÛvod ke zva-
Ïování rizik ãlovûkem pÛsoben˘ch zmûn klimatu.
JenomÏe pohnulo by nûco takového vefiejností
a hlavnû politiky, ktefií bez tlaku vefiejnosti neudû-
lají nic? Pochopili by, Ïe se musejí rozhodnout prá-
vû s tím vûdomím neurãitosti? Takového komplex-
ního rozumného zvaÏování jsou pochopitelnû
schopni jen lidé zvlá‰tû ‰kolení – tedy vûdci (ne
v‰ichni a ne vÏdy, ale to nechme stranou). Pokud
by ho mûla b˘t schopna i vefiejnost, je tfieba ji tré-
novat. Mûla by v tomto pfiípadû b˘t schopna chá-
pat, Ïe komplexní problémy nemají jednoznaãná,
nasnadû jsoucí fie‰ení a Ïe je tfieba se rozhodovat
s vûdomû pfiijíman˘m prvkem ãi prvky neurãitosti.
To ale bez víry – pfiinejmen‰ím bez víry jako my‰-
lenkového pozadí – nejde. Musím vûfiit, Ïe i sloÏité
komplexní problémy jsou fie‰itelné, tfiebaÏe dÛka-
zy hovofií zaãasté o opaku.Tertuliánovo credo quia
absurdum tu není od fieãi – právû proto, Ïe se to
zdá b˘t neuvûfiitelné, tomu vûfiím. To je racionalita
o úroveÀ v˘‰e, neÏ je jednoduchá ‰kolská logika
kaÏdodenního Ïivota.

KDO JASNù MYSLÍ, 
OBYâEJNù TAKÉ JASNù MLUVÍ
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Du‰an Tfie‰tík 
se svou originalitou
i odvahou vymyká
bûÏnému obrazu
badatele.
¤íká, Ïe prav˘m
posláním vûdy 
je udrÏovat víru 
v racionální zpÛsoby
fie‰ení situací 
a problémÛ.
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MÛÏeme samozfiejmû v‰echny tyto starosti pone-
chat na nûjakém Alláhovi. JenomÏe pak pfiestaneme
b˘t Evropany, neporadíme si se svou kulturou a se
sam˘mi sebou. To je to, co vûda dává vefiejnosti, ne
nûjak˘ lep‰í zpÛsob skladování brambor, ale lep‰í
zpÛsob my‰lení o takov˘ch a mnohem sloÏitûj‰ích
otázkách.To je to, co by jí mûlo b˘t zprostfiedkovává-
no tím, ãemu se dfiíve fiíkalo popularizace.

Za svÛj obor bych dodal jen jednu poznámku. Spo-
leãenské vûdy jsou vûdy v˘kladové. Není to filo-

zof, ale inÏen˘r, kter˘ postaví stroj. Je to ale filozof,
kter˘ fiekne lidem, co stroj je a jak se vztahuje ke ãlo-
vûku. Biolog vyvine genovou techniku, ale jen socio-
logové mohou ukázat, co to znamená pro identitu
jedince a spoleãnosti na jedincích postavené. Pfiíro-
dovûda mûní podmínky Ïivota, pochopiteln˘mi je ale
ãiní teprve jejich v˘klad. Spoleãen‰tí vûdci jsou vykla-
daãi svûta, kter˘ nestvofiili. Dávají mu smysly, jeÏ se
nutnû stávají politick˘mi prostû proto, Ïe jsou vztaÏe-
ny na politheiu – na spoleãnost. Ti, ktefií to dokáÏí,
jsou v moderních dobách nûãím, ãím dfiíve byli knûÏí
a jako oni jsou obdivováni nebo je jimi opovrhováno.

8ab
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Obyãejnû se jim fiíká intelektuálové. V souãasnosti
nemají (po ãasto katastrofálních selháních a omy-
lech, které mají na svém úãtu) zrovna nejlep‰í povûst.
Na druhé stranû je pfiíznaãné, Ïe v‰echny autoritativ-
ní reÏimy a i ãást demokratického establishmentu
v nich vidí potenciální nepfiátele. CoÏ je dobfie, zna-
mená to pfiece, Ïe kdyÏ je mocní tohoto svûta nemají
rádi, dûlají svou práci.Ta totiÏ spoãívá v kritice, v kriti-
ce historick˘ch pramenÛ, ideologií nebo vÛbec oblí-
ben˘ch samozfiejmostí. Vykládání skuteãnosti je pfii-
kládáním smyslÛ k nûãemu, co samo o sobû Ïádn˘
smysl nemá, a uÏ tím sam˘m je to kritika zdánlivû sa-
mozfiejmé reality.

Je to riskantní poãínání, omyl v‰ude jinde povaÏo-
van˘ za normální souãást poznávání se tu stává
nebezpeãn˘m a tûÏko prominuteln˘m, poku‰ení
podléhat tyranovi, establishmentu, mediální patnácti-
minutové slávû, nebo jen vlastní my‰lenkové pohodl-
nosti, je tu bezprostfiední a vefiejné. Na druhé stranû
je ale sílící hlad vefiejnosti právû po smyslech umoÏ-
Àujících pochopit stále sloÏitûj‰í svût. V sekularizo-
vaném svûtû, kter˘ se také – asi uÏ definitivnû –
zbavil velik˘ch svûtsk˘ch ideologií, jsou smysly fiíd-
k˘m a nûkde vyslovenû nedostatkov˘m zboÏím.
Lidé a spoleãnosti bez nich nemohou b˘t, tolerujme
proto tu nedisciplinovanou, omylnou a ãasto nesne-
sitelnû sobûstfiednou ãeládku, která je dokáÏe jakÏ
takÏ vytváfiet. Jsou samozfiejmû neuÏiteãní, lep‰í
Ïárovku nevymyslí, ale snad nám nûco osvítí v tûch
chaotick˘ch polo‰erech nesamozfiejm˘ch neurãi-
tostí, v nichÏ se tápavû pohybujeme. Pokud jsem tu
poctu dostal za toto, asi jsem si ji zaslouÏil. Ne Ïe
bych nûãeho dosáhl, ale snaÏil jsem se. �

Z proslovu DU·ANA T¤E·TÍKA

Uãená spoleãnost âeské republiky
si Vás dovoluje pozvat na pfiedná‰ku

prof. RNDr. Josefa Humlíãka, DrSc.,
Mikroelektronick˘ nanosvût.

Pfiedná‰ku uvede a diskusi bude fiídit prof. RNDr. Ale‰ Pultr, DrSc., ãlen Rady Uãené spoleãnosti âR.

Pfiedná‰ka se koná v úter˘ 3. dubna 2007 od 15:00 hod.
v místnosti ã. 206 budovy Akademie vûd âR, Národní 3, Praha 1.



Sérii konferencí umoÏÀuje spolupráce pracovní-
kÛ Ústavu státu a práva AV âR s pedagogick˘mi

a rezortními v˘zkumn˘mi pracovi‰ti okruhu nejen
praÏského, plzeÀského, brnûnského a olomouckého,
ale i se zahraniãními, v tomto pfiípadû Slovenské, Pol-
ské a Ruské akademie vûd. Leto‰ní roãník obohatila
úãast zástupcÛ praxe v ãele s tvÛrci, spolutvÛrci a re-
alizátory reformy vefiejné správy i úãast adresátÛ re-
formy, tj. zástupcÛ krajÛ a municipalit, jimÏ byla pozor-
nost tentokrát vûnována pfiedev‰ím.

Po úvodním projevu fieditele ÚSP AV âR Jarosla-
va Zachariá‰e pfiivítal posluchaãe hejtman kraje Vy-
soãina Milo‰ Vystrãil. Poté námûstek ministra pro
místní rozvoj Miroslav Kalous posluchaãe informo-
val o úkolech, které v oblasti vefiejné správy v sou-
ãasnosti Ministerstvo pro místní rozvoj âR fie‰í.

V rámci prvního bloku konference zaznûly pfiís-
pûvky k obecn˘m právním a sociologick˘m

problémÛm územní samosprávy, mezi nimiÏ nejvût-
‰í pozornost upoutala vystoupení zahraniãních
hostÛ. Prof. Jurij Leonidiã ·ulÏenko z Ústavu státu
a práva Ruské akademie vûd otevfienû informoval
zejména o politick˘ch problémech, které v jeho
zemi vznikly po rozpadu Sovûtského svazu.
O otázkách územní samosprávy v Polsku ob‰írnû
pohovofiil dr. Jerzy Rychlik z Ústavu právních vûd
Polské akademie vûd, o situaci na Slovensku
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Zahraniãní
pfiedná‰ející (zleva) 
D. Nikod˘m, fieditel
Ústavu státu a práva
Slovenské akademie
vûd; J. L. ·ulÏenko,
zástupce fieditele
Ústavu státu a práva
Ruské akademie
vûd; J. Rychlik
z Ústavu právních
vûd Polské
akademie vûd

mimo jiné hovofiil JUDr. Du‰an Nikod˘m, CSc., fie-
ditel Ústavu státu a práva Slovenské akademie vûd.

Pracovníci Ústavu státu a práva AV âR a práv-
nick˘ch a spoleãenskovûdních pracovi‰È âR se ve
sv˘ch vystoupeních vûnovali anal˘ze stavu vefiej-
ného prostoru âR v polistopadovém období, vzta-
hÛm územní samosprávy a regionálního rozvoje,
zdokonalování právních forem vefiejné správy
a souãasnému stavu ãeského obecního zfiízení. Za-
jímav˘ byl pfiíspûvek, kter˘ se ze sociologického po-
hledu zab˘val problematikou regionálních samo-
správn˘ch elit.

V rámci druhého bloku, vûnovaného otázkám roz-
voje obcí a regionÛ a modernizaci vefiejné správy,
mluvili pfiedná‰ející o rÛzn˘ch aspektech vyuÏívání
strukturálních fondÛ EU, o uplatnûní modelu jakosti ve
vefiejné správû, o daÀové autonomii municipalit v âR
ãi o vztahu úãetnictví státu k územní samosprávû.

Konference ukázala, Ïe navzdory dobû, která
uplynula od zahájení reformy vefiejné správy,

pfietrvává fiada nedofie‰en˘ch otázek, a Ïe jejich
uspokojivé fie‰ení se bez spolupráce rozhodovacích
úrovní s pfiíslu‰n˘mi teoretick˘mi pracovi‰ti rÛzn˘ch
vûdních oborÛ nedosáhne. �

LENKA VOSTRÁ, ZDENùK MASOPUST,
Ústav státu a práva AV âR

v û d a  a  v ˘ z k u m

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA 
V âESKÉ REPUBLICE A EVROPù
JEJÍ PROBLÉMY A PERSPEKTIVY VE XXI. STOLETÍ

Renesanãní zámek v Tfie‰ti
na Vysoãinû se ve dnech
20.–21. listopadu 2006 
stal dûji‰tûm mezinárodní
konference vûnované
problémÛm a perspektivám
územní samosprávy
v âeské republice
a v Evropû na poãátku 
XXI. století. Ústav státu
a práva AV âR uspofiádal
k problematice vefiejné
správy jiÏ tfietí velké
setkání zástupcÛ teorie

i praxe. Bûhem konference byl slavnostnû pfiedstaven sborník z pfiedchozího
setkání Modernizace moderní samosprávy v Evropû a âeské republice.
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Ve své práci se zabýváte otázkou, jak byli Jan
Kollár a František Palacký, jeden ve vědeckém
díle, druhý v díle básnickém, ovlivněni „dobovým
diskursem“, tím, co doba jako svůj názor o Slova-
nech měla. Má každá doba svůj diskurs?

Ano, každá doba má svůj diskurs. Tímto pohle-
dem každý historik, každý spisovatel – a mnozí to
přiznávají – vnáší do svého díla svůj příběh, ať už
mluví o čemkoli. Tam, kde je vyprávěcí moment
silný a fabulace hraje roli, se tento osobní postoj
objeví vždycky.

Někteří historikové jsou schopni to přiznat. Žád-
ný z nich nepřistupuje ke své práci nezatížen tím,
co chce objevit nebo proč to chce objevit. Je tu ur-
čité zavolání, předpoklady výzkumu. Tak tomu
bylo u Palackého, platí to i pro století dvacáté.
Krásným příkladem může být ukázka z práce
Zdeňka Kalisty Cesty historikova myšlení, v níž
uvádí dva odlišné pohledy na bitvu na Vítkově –
u Františka Palackého a u Josefa Pekaře. Pro Fran-
tiška Palackého je to bitva velká, slavná, rozhodu-
jící. Pro Josefa Pekaře šlo jen o drobnější událost.
Máme před sebou dva obrazy – který z nich je
pravdivý? Nevím. Palacký věřil tomu svému, Pe-
kař zase svému. Každá doba si vytváří vlastní ob-
razy o minulosti, své příběhy o minulosti. Každá
doba vytváří jakoby svou historii. Ostatně stačí se
jen podívat do školních učebnic. Samozřejmě zá-
kladem zůstává práce s prameny, to je neoddisku-
tovatelné. Historika dělá historikem – mimo jiné –
kritický přístup k pramenům. V naprostou objekti-
vitu historiků ale nevěřím.

Není relativizace dějinných událostí, kterou ob-
hajujete, poněkud choulostivá?

Je pravda, že relativizace historiografie je často
dávána do souvislosti s postmoderním myšlením,
jež historikové mnohdy chápou jako strašáka, jako
snahu, která může být cestou do pekel. Příkladem
je popírání holocaustu, tak jak ho „reprezentuje“
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Pokračujeme v rozhovoru s Ph.D. Janem Randákem, s nímž jsme se minule zamýšleli 
nad romantismem 19. století, nad podobou dávných Slovanů, nad tím, 

co je pro dnešního mladého historika přitažlivé na době obrození. 
Uvažovali jsme o vztahu mýtu a vědeckého díla a zabývali se tak zvaným „dobovým diskursem“,

ovlivňujícím v každé době vnímání minulosti, to vše na základě úvah o ladění básnické vize
Slávy dcera Jana Kollára a vyprávění Dějin národu českého v Čechách a v Moravě

historika Františka Palackého.

v û d a  a  v ˘ z k u m

například David Irving, soudně stíhaný jako antise-
mita a rasista, který vytrvale a záměrně dezinter-
pretuje historické důkazy, manipuluje jimi. K to-
muto tématu vyšla poměrně nedávno kniha
Roberta Eaglestonea Postmodernismus a popírání
holocaustu. Autor v ní ukazuje, že v případě popí-
rání holocaustu nezpochybňuje tuto dějinnou udá-
lost způsob, jakým je příběh vyprávěn, ale zpo-
chybňování a popírání pramenů, manipulace
s nimi. Nelze obelhat prameny a falšovat je, vědo-
mě je zkreslovat, vymýšlet si teorie očividně pra-
menům odporující. Prameny jsou neoddiskutova-
telné, respektive dokumenty, které jako prameny
využíváme. To byl případ popírání holocaustu. Co
ale obecně na základě pramenů vytvoříme, co his-
torik vypráví za příběh, je individuální výkon his-
torika, ovlivněný jednak dobovými diskursy, jed-
nak jeho osobním přístupem. Základem je však
vždy práce s pramenem.

Je tedy ve hře mravní odpovědnost autora?
Zcela určitě. Bylo by krásné, kdyby měl každý

historik v sobě zakódovány určité etické hodnoty
a měřítka, které by ho držely v mantinelech nezpo-
chybnitelné serióznosti vlastní práce i celého oboru.
Současně by ale měl být schopen opravdu kritického
pohledu na minulost, nestranit jedněm a nedívat se
na druhé a priori skrz prsty. Jenže i kdyby byla sou-
částí výuky budoucích historiků nějaká „mravní vý-
chova“ či „výchova k mravnosti“, nikdy nikdo jejich
mravní odpovědnost nezaručí. Člověk je přece jen
tvor nedokonalý a historik, i když tak občas nemusí
vypadat, je také jen člověkem.

Dotkli jsme se před chvílí toho, že historik může
být svým způsobem i umělcem, spisovatelem.
Je to tak?

Ano, domnívám se, že historiografii můžeme vní-
mat jako svého druhu umění. Ostatně nakolik je
vzdálena a nakolik má blízko k literárnímu žánru,

SLÁVY DCERA
aneb DùJINY A M¯TUS2



k literatuře, o tom se vedou v západní historiografii,
například americké, debaty už několik desetiletí. Do
české historiografie se tato otázka teprve dostává,
ale už i tady se o ní alespoň částečně debatuje. Nebál
bych se z pozice historika přiznat historiografii urči-
tý prvek „fabulace“, konstrukce. Je tím v mých
očích o to krásnější a zajímavější. Přesto, opakuji, je
problematika pramenů pro historika něčím základ-
ním. Prameny nelze falšovat a libovolně s nimi na-
kládat, vytrhávat výroky z kontextu a tak dále. To by
mělo patřit k etické výbavě historika.

Prameny nelze falšovat –  ale právě nejstarší dě-
jiny Slovanů byly postaveny na díle, které už ve své
době, v 19. století, bylo hodnoceno jako podvrh.
A přesto šlo o dílo, které mělo mimořádný význam
pro naše dějiny, mimo jiné hluboce ovlivnilo všech-
ny oblasti tehdejšího umění. Ostatně i v jiných ze-
mích Evropy si národy v 19. století vypomáhaly
příběhy, jejichž vyprávění bylo i nebylo pravdivé.
Jaký je Váš názor na Rukopisy?

To je otázka zasluhující pozornost. Rukopisy jsou
z dnešního pohledu známé jako podvrh. Pokud se
řekne podvrh, falsum, člověk si tento pojem spojí
s něčím záporným, špatným, odsouzení hodným.
V případě Rukopisů je třeba si uvědomit, že Češi
nebyli jediní, kdo tímto způsobem svou minulost
„tvořili“. Je tu Slovo o pluku Igorově v Rusku, Pís-
ně Ossianovy ve Skotsku. Dokazují, že evropská
národní hnutí si takovýmito padělky vypomáhala.
Byly účelově vytvářeny – ale ono to mělo svůj smy-
sl! Převedeno na dějiny formující se české společ-
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Alfons Mucha,
Slavnost Svantovítova,
z cyklu Slovanská
epopej

nosti první poloviny 19. století se dá říci, že tvůrci
Rukopisů věřili, že dělají dobrou věc, věřili tomu,
co v Rukopisech napsali. Ne snad, že by se Libušin
soud udál tak, jak ho popsali, ale že například soud-
nictví v její době takové bylo. Tedy: věřím tomu, že
oni věřili. V žádném případě je neodsuzuji.

Tvůrci Rukopisů věřili, že domýšlejí, co „česká
slovanská společnost“ zažívala a co Kosmas, pro-
tože byl křesťan, nezapsal, vynechal, co nedocenil.
Vytvořili materiál, který přispěl formujícímu se
českému národu k pocitu identity. Společnost Ru-
kopisy přivítala, byly pro ni mimo jiné pádnými ar-
gumenty proti všem pochybovačům i váhajícím:
máme slavnou minulost! Obrozujeme se, ale máme
slavnou tradici, na kterou navazujeme. Máme slav-
né, vyspělé dějiny. Nejsou z tohoto úhlu pohledu
Rukopisy svým způsobem pravdivé?

Vraťme se ještě k mýtu. Ve své práci citujete myš-
lenku, že každý národ potřebuje mít své mýty a pří-
běhy, protože právě ty pomáhají utvářet či alespoň
dotvářet jeho historické vědomí. Toto historické vě-
domí je zřejmě silou, která se začíná prosazovat či
přichází na pomoc ve chvílích ohrožení národního
bytí, jako tomu bylo i za druhé světové války. Vladi-
slav Vančura tenkrát převyprávěl Palackého Dějiny
a my jako děti četly dychtivě a se vzrušením jeho
Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě...

Každá společnost i každý režim má potřebu mít
svůj příběh o minulosti, svou historii, ať to byla
společnost 19. století, která věřila v dávné Slovany,
věřila v ten slavný příběh českého národa, nebo ať
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to byl, skočíme-li do 20. století, Protektorát. I tato
společnost cítila potřebu si pomoci a navazovala na
Palackého. Působily tady ovšem i jiné kruhy, pro-
tektorátní aktivismus reprezentovaný například
Emanuelem Vajtauerem a jeho prací s příznačným
názvem „Český mythus: Co nám lhaly dějiny“, ve
které Vajtauer vytvářel pro českou protektorátní
společnost alternativní, situaci odpovídající podo-
bu národních dějin postavenou proti příběhu Palac-
kého. Ve své knize dokazoval, zjednodušeně řeče-
no, mimo jiné odvěkou příslušnost českého státu
a národa k německé střední Evropě, hovořil o dě-
jinném poslání německého národa. Jeho text měl
být prací, která zdůrazňovala potřebu změny myš-
lení české společnosti…
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„KaÏdá doba,
kaÏdá spoleãnost

má tendenci mít
své vlastní m˘ty…“

Prezident Tomá‰ 
G. Masaryk a dûti

pfii slavnostním
uvítání ve Îìáfie 

na Moravû

Každá společnost, každý režim má tendenci mít
vlastní mýty. Platí to i pro společnost komunistic-
kou, platí to pro společnost listopadových dnů roku
1989. Najednou se vrací Masaryk a obsazuje veřej-
ný prostor, s ním Jan Palach, Alexander Dubček,
v té době ještě živý. Také společnost „sametové re-
voluce“ měla potřebu přivolat si ve své historické
chvíli adekvátní obrazy hrdinů. Na plakátech roku
1989 se objevuje nejen bájný hrdina z minulosti,
Tomáš Garrigue Masaryk, ale i Václav Havel a zdá
se, že myšlení české společnosti v té vypjaté době
jako by hledalo podobu mezi těmito dvěma posta-
vami. Nedostal se Václav Havel alespoň na čas do
stejné pozice symbolu jako TGM?

A není téměř pravidlem, že si společnost vybere
ve  chvíli „zlomu“ čistou postavu?

Dostali jsme se do novodobého českého Panteo-
nu: Masaryk, Palach, částečně i Havel. Já si ale kla-
du otázku – říkáte-li „čisté“ postavy – jsou „čisté“
samy o sobě, nebo je „čistými“ vytváří společnost,
která se jimi chce obsluhovat, a proto je jako
„čisté“ konstruuje a traduje?

Co znamená „čisté samy o sobě“? Před několi-
ka dny jsem slyšela v rozhlase zprávu, že jistá pra-
covnice KGB, Ruska, prozradila určité okolnosti
týkající se smrti Jana Masaryka. Potvrzují, že byl
zavražděn, že byl postaven před volbu vyhovět
Moskvě – a nebo nevyhovět. Tato volba, jeho volba,
je pro mne znamením čistého člověka, mytického
hrdiny, chcete-li, vzoru, který nebyl každý schopen
následovat. Byla obhajobou, za cenu života, právě
toho, o čem jsme hovořili v souvislosti s hodnotami
19. století –  nárokem jedince na volnost a ničím
neomezované jednání, nárokem vztahovaným také
na národ a jeho svébytnost.

To, co říkáte, zní jistě zajímavě, já se ale stále
musím ptát, zda společnost či nějaký širší kolektiv
pracuje s autentickou podobou konkrétního člově-
ka, anebo zda se každý významnější člověk nedo-
stává do veřejného prostoru v již třeba i účelově
transformované, deformované podobě předurčující
jeho další reflexi. Víme, kdo byl autentický Jan Pa-
lach? Pracujeme s jeho autentickou podobou, nebo
jsme si po roce 1989 začali vytvářet jeho podobu
idealizovanou, protože nějakou ideální, následová-
níhodnou, vzorovou postavu právě potřebujeme?
Nemůžeme dnes rozmlouvat s Janem Palachem ani
s Janem Masarykem, neznáme dnes jejich autentic-RE
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kou podobu, jsme odkázáni jen na dokumenty
a prameny, jež se k nim vážou, a vlastně i na sou-
časné mínění o nich, podle kterého často své názo-
ry a myšlení o nich regulujeme.

Společnost má ovšem potřebu mít před očima
nejen hrdiny, ale také zbabělce. Hrdiny, z nichž si
budeme brát příklad, na které budeme navazovat
a kteří se stanou našimi symboly, ale i zbabělce,
vůči nimž se budeme vymezovat. 

Je otázka, jestli tito hrdinové a zbabělci byli hr-
diny a zbabělci vždycky, jestli byli sami o sobě
těmi „čistými“ nebo „špatnými“ osobami, nebo na-
opak, nakolik „čisté“ a „špatné“ osoby z nich dělá-
me nebo chceme udělat my, respektive obecně re-
žimy, systémy a organizace, které s nimi pracují.
Vhodným příkladem může být Julius Fučík, v pa-
desátých letech hrdina, jehož lákavou mladickou
podobu vykonstruoval tehdejší režim. Kým se ale
stal Julius Fučík po listopadu 1989? Kategorie hr-
dinství a zbabělosti je ošidná, dobově poplatná,
a tím de facto i přirozená…

Zbývá otázka, nakolik si historikové tuto skuteč-
nost uvědomují. Jak budou schopni rozlišovat ono
choulostivé a náročné tajemství dobra a zla, sta-
tečnosti a zbabělosti, úcty hodného a zavržení hod-
ného jednání. Nesnadný úkol...

Má mít historik nějaký úkol? Před rokem 1989
například historie určitý úkol měla...

Já ale nevím, co je úkolem historie. Vím jen
a přál bych si, aby se vedly debaty o tom, k čemu
vlastně historii potřebujeme. Nedávno jsem na toto
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„Také spoleãnost 
r. 1989 mûla potfiebu
pfiivolat si ve své
historické chvíli
adekvátní obrazy
hrdinÛ…“

Václav Havel 
– na snímku,
kter˘ se stal 
jedním ze znamení 
Sametové revoluce.

téma mluvil s jedním studentem z Německa. A od
vznešených frází o vytváření národního vědomí,
od ideje národní identity, která je s minulostí spja-
ta, jsem došel k pragmatickému závěru, že historie
může být dobrá i k tomu, aby Češi třeba ve chvíli
sportovního triumfu šli za zpěvu národní hymny
a se státní vlajkou slavit na Václavské náměstí,
tedy na místo paměti národa. 

Co je úkolem historie? Neměla by mít žádný po-
litický cíl. Jaký je její další úkol? Já nevím. Každý
historik by si měl sám rozmyslet, proč svou práci
dělá. Pokud mám mluvit za sebe, měl by historik
rozbíjet a narušovat schematické pohledy na minu-
lost, na historii. Narušovat ono černobílé, polarizo-
vané. Narušovat ono: „Tehdy bylo špatně, tehdy
bylo dobře. Ten byl špatný a ten dobrý.“ Měl by na-
rušovat jednostrannost. Proto se mi líbí Václav Bě-
lohradský, který v knize Mezi světy a mezisvěty
uvádí, že rolí intelektuála by mělo být podvracení
objektivních verzí světa. Takové téma by mohlo
být zajímavé i pro historiky. Samozřejmě rozšiřo-
vat probádané pole novými fakty, ale potom další
práce: nastínit historii jako určitý prostor k proble-
matizaci. Uvědomit si relativitu našeho pohledu,
ale současně bránit zneužívání historie, třeba v po-
době popírání holocaustu či stavění falešných mo-
del, v minulosti stejně jako dnes – například model
komunistických, ale i antikomunistických… �

SYLVA DANÍČKOVÁ
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Dr. Helena Krejãová z Centra pro dokumenta-
ci majetkov˘ch pfievodÛ kulturních statkÛ obûtí

II. svûtové války ve své práci o Leopoldu Katzovi
pí‰e:

„Kdo byl tento Ïid? Leopold Katz pocházel z po-
mûrnû chud˘ch pomûrÛ. Narodil se roku 1854 v rodi-
nû jistebnického po‰mistra. Gymnázium absolvoval
v Tábofie a potom ode‰el do Prahy, aby se vûnoval
studiu práv, která ukonãil roku 1881 doktorátem. Po
absolvování advokátních zkou‰ek si otevfiel roku
1885 v Praze advokátní kanceláfi. A advokátní praxi
se vûnoval aÏ do své smrti roku 1927.Toto jsou suchá
Ïivotní fakta. Nenajdeme v nich, Ïe v srpnu 1872 ob-
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Malá spoleãnost z Ústavu pro soudobé dûjiny AV âR, která 19. ledna leto‰ního roku mífiila
do prostoru Ol‰ansk˘ch hfibitovÛ, narazila na zavfienou bránu.

Úãastníci zãásti soukromého, zãásti spoleãensky v˘znamného v˘letu se v‰ak nedali
odradit, a zatímco jedni vyuÏívali neãekané situace k fotodokumentaci, jiní vyjednávali,

aby jim s ohledem na v˘znam jejich náv‰tûvy i s pfiihlédnutím ke známosti fieditele areálu
s jedním z pfiítomn˘ch vûdcÛ bylo dovoleno mimofiádn˘ zákaz vstupu poru‰it 

a mohli areál nebezpeãnû poniãen˘ noãní vichfiicí nav‰tívit.
Co bylo oním váÏn˘m dÛvodem a cílem historikÛ, ktefií se v nevlídném lednovém poãasí

vydali na tak neobvyklé místo? Datum 19. ledna pfiipomíná úmrtí Leopolda Katze
(1854–1927), schopného advokáta, milovníka umûní, mecená‰e a pfiíznivce 

âeské akademie vûd a umûní, kter˘ této Akademii svûfiil mimo jiné i jistou péãi 
o místo posledního odpoãinku svého rodu. Rodinná hrobka na Ol‰anech,

jejíÏ mlãenlivá dÛstojnost i promy‰lená vzne‰enost leccos napoví o osudu lidí,
jejichÏ jména jsou tu vyryta do kamene, bude v na‰í dobû jen vzácnû pro nûkoho v˘zvou,

aby v jejím stále pfiítomném poselství hledal lidsk˘ pfiíbûh.
Pfiesto stojí za to ho pfiipomenout – právû na tûchto stránkách a právû dnes.

LEOPOLD KATZ 
A âESKÁ AKADEMIE VùD A UMùNÍ

v û d a  a  v ˘ z k u m

jevil student Katz v jistebnickém farním archivu kan-
cionál z 15. století. JiÏ tím by se v˘znamnû zapsal do
dûjin na‰eho národa. Nenajdeme v nich ani to, Ïe
s hrstkou podobnû vlastenecky sm˘‰lejících studentÛ
zaloÏil roku 1876 Spolek ãesk˘ch akademikÛ ÏidÛ,
první ãesko-Ïidovskou organizaci, a Ïe se stal jejím
prvním pfiedsedou. A tak Leopolda Katze nalezneme
u zrodu ãesko-Ïidovského asimilaãního hnutí, které
se postupem doby rozrÛstalo do ‰ífiky i do hloubky
a jímÏ postupem ãasu pro‰ly tisíce ãesk˘ch ÏidÛ.
Hnutí, jehoÏ existence umoÏnila, Ïe se dal‰í desetiti-
síce Ïidovsk˘ch obyvatel mohly stát neorganizovan˘-
mi, spontánními âechy. Zásluhy Leopolda Katze
o ãesko-Ïidovské hnutí byly pozdûji ocenûny, kdyÏ byl
roku 1900 jmenován ãestn˘m ãlenem Spolku ães-
k˘ch akademikÛ ÏidÛ. V té dobû uÏ ov‰em Leopold
Katz nevyznával víru sv˘ch otcÛ, ale to byl ostatnû
osud mnoha ãesko-Ïidovsk˘ch asimilantÛ...“

To v‰echno je jedna poloha Ïivota naplnûného ús-
pû‰nou advokátní praxí spolu s obdivem ke vûdám
a umûní, které Leopold Katz bûhem svého Ïivota
i rozhodnutím své poslední vÛle velkoryse podporo-
val. Po smrti syna JUDr. Jifiího Katze, kter˘ spáchal
sebevraÏdu, oznamuje prezidentu âAVU Karlu Vrbo-
vi, Ïe sloÏil u Zemské banky v Praze cenné papíry ve
v˘‰i 38 000 korun ve prospûch âeské akademie vûd
a umûní jako Nadaci Jifiího Katze. Z roãního v˘tûÏku
tûchto cenn˘ch papírÛ mûla b˘t udûlována Cena
JUDr. Jifiího Katze, kterou by kaÏdoroãnû udûlovala
jedna ze ãtyfi tfiíd Akademie. Ocenûna mûla b˘t zvlá‰È
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Dne 19. ledna
leto‰ního roku musela

skupina historikÛ
z ÚSD obhajovat pfied

stráÏci vichfiicí
poniãeného

Ol‰anského hfibitova
svÛj dÛvod pro

náv‰tûvu hrobky
advokáta, milovníka

umûní, mecená‰e
a pfiíznivce âAVU

Leopolda Katze
(1854–1927).
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âeské akademii
byla v závûti
Leopolda Katze
adresována prosba
o laskav˘ dohled
nad udrÏováním
rodinné hrobky
svûfiené praÏské
obci.

Leopold Katz pfiispûl
k obohacení na‰ich
národních dûjin 
uÏ jako student:
v srpnu roku 1872
objevil v jistebnickém
farním archivu
kancionál 
z 15. století, vzácn˘
dÛkaz do té doby
zpochybÀovaného
kulturního cítûní
husitÛ.
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vynikající práce, pÛvodní ãeské dílo, pfiispívající vyni-
kající mûrou k vûdeckému nebo umûleckému pozná-
ní ve svém oboru, dílo publikované, vefiejnû provozo-
vané (u hudebních dûl) a dokonãené (u dûl
v˘tvarn˘ch). Cena mohla b˘t udûlena jenom uchaze-
ãÛm ãeské národnosti, bez ohledu na pohlaví, nábo-
Ïenství, místo pobytu. Její udûlení vycházelo ze sou-
tûÏe a byla kaÏdoroãnû oznamována v tisku na den
sv. Jifií. Nemohla b˘t udûlena jedné osobû ve dvou za
sebou jdoucích obdobích a byla nedûlitelná. Ocenûno
mûlo b˘t jen dílo, které je‰tû Ïádnou cenu nedostalo.

Základní ãástka byla pozdûji zv˘‰ena na 50 000
a nakonec vzhledem ke stíÏnostem lingvistÛ, ktefií byli
pÛvodnû ze soutûÏení vylouãeni, na 100 000 korun.

Vedle Nadace Jifiího Katze byla Akademii svûfie-
na také Nadace Leopolda Katze pro v˘tvarné umûl-
ce. Byla urãena závûtí a pfiipisovala âAVU tfietinu
z prodeje jeho majetku – v koneãné hodnotû milion
‰est set tisíc korun. Z tûchto penûz mûla b˘t kaÏdo-
roãnû udûlována v den úmrtí dárce cena JUDr. Leo-
polda Katze v hodnotû 50 000 korun náleÏející
umûlci, kter˘ v posledních tfiech letech pfied kaÏdo-
roãním vypsáním soutûÏe „nev‰ední umûleckou
zdatnost vynikajícím umûleck˘m dílem prokázal“.

K tûm, kdo se mohli tû‰it z podpory vzácného mi-
lovníka umûní a vûd je‰tû za jeho Ïivota, patfiili Voj-
tûch Hynais, Mikolá‰ Ale‰, Josef Myslbek, J. B. Fo-

erster, pozdûji Max ·vabinsk ,̆ Kamil Hilbert, Karel
Pokorn ,̆ Karel Dvofiák, Du‰an Jurkoviã, Jaroslav Ma-
fiatka, Josef Goãár, Franti‰ek Bílek, Jakub Obrovsk .̆

„Roku 1948 byla v‰em ocenûn˘m umûlcÛm, nû-
kter˘m in memoriam, udûlena ve v˘roãní den úmrtí
Leopolda Katze medaile Otakara ·paniela a záro-
veÀ âTK vydala zprávu, Ïe âAVU jedná o moÏnos-
ti uvolnûní základního fondu, z nûhoÏ by cena mo-
hla b˘t znovu udûlována. To je poslední zpráva
o penûzích ãeského mecená‰e Leopolda Katze…,“
pí‰e ve své práci Helena Krejãová.

Setkání s pfiíbûhem ãlovûka vzácn˘ch schopností,
ryzího charakteru a velkorysého ducha, ne oje-

dinûl˘m pro dobu pfielomu 19. a 20. století, je nejen
pfiipomínkou prosby v závûti: „Akademii ãeskou pro-
sím, aby kanceláfií svou alespoÀ jednou do roka se
laskavû pfiesvûdãila o tom, zda obec praÏská plní
svou povinnost v pfiíãinû fiádného udrÏování hrobky
a aby obec-li tak neãiní, ku plnûní povinností té ji
vyzvala.“

Je i v˘zvou k otázce:Co se stalo s Katzovou cenou?
PhDr. H. Krejãová v závûru svého pojednání opaku-
je tento dotaz, kter˘ zaznûl uÏ v roce 1939, a po-
kraãuje: „Zda ji v˘tvarní umûlci odmítali a odmítají,
nebo se bude vyplácet zpûtnû po padesáti ãi kolika
letech? A nebo byla zru‰ena nebo obrácena v jin˘
úãel bez dárcova souhlasu, anebo se od roku 1939
na‰e morálka natolik zmûnila, Ïe jsme, vzato ãistû
kulturnû a lidsky, lhostejní k odkazu na‰ich spoleã-
n˘ch pfiedkÛ?“

Tolik k pfiíbûhu, kter˘ jako tiché, ale pfiítomné me-
mento zapadá do mozaiky lidsk˘ch osudÛ na‰í
zemû 19. a 20. století – a navíc souvisí i s osudem
dne‰ní Akademie vûd âeské republiky. �

SYLVA DANÍâKOVÁ
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Orální historie v mezinárodním a celostátním
kontextu

Na 14. mezinárodní konferenci orální historie (In-
ternational Oral History Association Conference),
která se konala v ãervenci 2006 v dalekém austral-
ském Sydney, padl v panelové diskusi dotaz na rozvoj
interdisciplinární metody orální historie v zemích b˘-
valého „v˘chodního“ bloku, potaÏmo na moÏné vytvo-
fiení národních asociací zde. Miroslav Vanûk, kter˘
mûl v tvrdé konkurenci pfiispûvatelÛ z více neÏ pade-
sáti zemí moÏnost reprezentovat badatele zpoza b˘-
valé Ïelezné opony, po svém návratu ze Sydney oslo-
vil za pomoci t˘mu sv˘ch spolupracovníkÛ z Centra
orální historie Ústavu pro soudobé dûjiny AV âR ‰iro-
k˘ okruh odborníkÛ-badatelÛ (historikÛ, antropologÛ,
etnologÛ, lingvistÛ, archiváfiÛ, muzejníkÛ apod.) i zá-
jemcÛ o orální historii (napfi. z fiad studentÛ) ze v‰ech
regionÛ âech, Moravy i Slezska.

Neuplynulo ani pÛl roku, a jelikoÏ reakce na my‰-
lenku zaloÏení asociace asi 20 ãesk˘ch institucí
a cca sedmi desítek potenciálních individuálních
ãlenÛ byla veskrze pozitivní, byl ustaven pfiípravn˘
v˘bor, vypracovány stanovy a âeská asociace orál-
ní historie zaregistrována jako obãanské sdruÏení
u Ministerstva vnitra âR. Na závûr se uskuteãnilo
valné shromáÏdûní, na nûmÏ byly zvoleny fiádné or-
gány. Tomuto odbornû-zájmovému uskupení bude
díky vÛli delegátÛ v následujícím dvouletém funkã-
ním období pfiedsedat Miroslav Vanûk (Centrum
orální historie ÚSD AV âR, FHS UK Praha); mí-
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Ustavující valné shromáÏdûní âeské asociace orální historie, o. s.,
se uskuteãnilo 8. ledna 2007 na pÛdû Akademie vûd âR v Praze.

O tom, jaké okolnosti provázely její vznik, jací lidé pÛsobí 
v jejích zvolen˘ch orgánech, a pfiedev‰ím, jaké jsou cíle a náplÀ ãinnosti

této organizace, se dozvíte na následujících fiádcích.

ORÁLNÍ HISTORIE 
BUDÍ ZÁJEM  

v û d a  a  v ˘ z k u m

Zleva:
Pavel Mücke,

tajemník; Miroslav
Vanûk, pfiedseda;
Luká‰ Vale‰, ãlen

v˘konného v˘boru;
Petra Schindlerová-

-Wisten, ãlenka
v˘konného v˘boru;

Hana Pelikánová,
pfiedsedkynû 

revizní komise

stopfiedsedkyní se stala Pavla Fr˘dlová (Gender
Studies, o. p. s.) a tajemníkem Pavel Mücke (Cent-
rum orální historie ÚSD AV âR).

Je tfieba dodat, Ïe toto sdruÏovací snaÏení není
ve stfiedoevropském kontextu ojedinûlé, neboÈ
v tûchto dnech vzniká díky iniciativû kolegÛ a kole-
gyÀ na v˘chod od fieky Moravy i národní asociace
na Slovensku. V budoucnu se uvaÏuje o vytvofiení
spoleãné „nadnárodní“ ãesko-slovenské asociace.

Proã vznikla âeská asociace orální historie?
Na mezinárodní konferenci v Sydney se hojnû

diskutovalo o úloze orální historie ve v˘zkumu sou-
dob˘ch dûjin, pfiiãemÏ úãastníci poukázali i na mno-
há nebezpeãenství, která v˘zkum na poãátku no-
vého tisíciletí ohroÏují. Jde jednak o politicky
nekorektní a aktivistické pfiístupy ve prospûch „vidi-
teln˘ch“ ãi „vítûzn˘ch mocensk˘ch skupin“, a pfiede-
v‰ím neetické „zacházení“ s narátory (dárci pfiíbû-
hu), které odporuje normám International Oral
History Association (IOHA) i International Anthropo-
logical Association (IAA). V tomto ohledu byla nûko-
likrát zmínûna pfiedev‰ím úloha médií. Ta se sice
v mnoha pfiípadech na metodu orální historie odvo-
lávají, leckdy ji v‰ak mohou váÏnû po‰kodit (napfi. pfii
honbû za senzacemi nebo bez hlub‰í znalosti téma-
tu). Dal‰í zmiÀovanou hrozbou je paradoxnû obrov-
sk˘ nárÛst nashromáÏdûného materiálu zapfiíãinûn˘
exponenciálním vzrÛstem uÏivatelÛ digitální techni-
ky v‰eho druhu. Tento rÛznorod˘ materiál podle mí-
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nûní mezinárodního odborného fóra bez systema-
tického pfiístupu nebude nikdo schopen nejen inter-
pretovat (nejdÛleÏitûj‰í souãást orální historie), ale
zároveÀ se stane velice snadno (z)manipulovatel-
n˘m, neboÈ bude pofiízen na nejrÛznûj‰í odborné
úrovni, bez znalosti zásad orální historie, historické-
ho kontextu apod.

Mezi hlavní cíle âeské asociace orální historie,
vtûlené i do jejích stanov, proto patfií pfiedev‰ím ná-
sledující priority: a) vytvofiení metodick˘ch pravidel
a návodÛ pro vyuÏití orální historie ve vûdeckém v˘-
zkumu za úãelem chránit ji pfied nevûdeck˘m pouÏí-
váním (orální historie = odborná metoda v˘zkumu);
b) dÛsledné zastávání etick˘ch pravidel v˘zkumu ve-
deného touto metodou; c) odborná a metodická po-
moc stávajícím i novû vznikajícím institucím, zainter-
esovan˘m jednotlivcÛm apod.; d) vytvofiení webové
stránky – portálu s vlastním elektronick˘m bulleti-
nem, informování o nov˘ch projektech, knihách, kon-
ferencích atd.; e) „odkazové“ propojení dosud existu-
jících archivÛ svûdectví pamûtníkÛ o na‰í nedávné
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historii (ne v‰ak vytváfiení jednoho „mega“ archivu
– kaÏdá instituce má totiÏ specifické poÏadavky ve
zpfiístupÀování vlastních sbírek).

Zvlá‰tním, av‰ak o nic ménû v˘znamn˘m cílem je
snaha získat pofiadatelství 16. mezinárodní konfe-
rence IOHA v roce 2010 a uskuteãnit ji v Praze. Tato
konference o velikosti 500–700 úãastníkÛ z celého
svûta by mohla b˘t nejen odmûnou pro orální historii
– dynamicky se rozvíjející odvûtví bádání ve spole-
ãensk˘ch a humanitních vûdách –, ale také skvûlou
moÏností pro prezentaci ãeské a stfiedoevropské
vûdy, jejích podporovatelÛ a sponzorÛ na mezinárod-
ním fóru obecnû.V souãasné dobû nejvíce informací
o dûní na poli orální historie naleznete na interneto-
v˘ch stránkách www.coh.usd.cas.cz. Webová strán-
ka Asociace www.oralhistory.cz bude zprovoznûna
na konci bfiezna 2007. �

PAVEL MÜCKE,
âeská asociace orální historie, o. s.

MasarykÛv ústav – Archiv Akademie vûd âR, vefiejná v˘zkumná instituce, 

vypisuje konkursní fiízení na obsazení místa

v˘zkumného pracovníka

se specializací na ãeské dûjiny a filozofii 19. a 20. století (0,5 úvazku).

PoÏadavky:

• vysoko‰kolské vzdûlání min. s titulem PhDr. v oboru filozofie a moderní dûjiny;

• aktivní znalost min. dvou svûtov˘ch jazykÛ;

• znalosti Ïivota a díla T. G. Masaryka.

Pfiihlá‰ky se strukturovan˘m Ïivotopisem, ovûfiené doklady o dosaÏeném vzdûlání a kvalifikaci

s pfiehledem dosavadní praxe vãetnû soupisu bibliografie zasílejte písemnû a elektronicky 

do 10. dubna 2007 od zvefiejnûní tohoto inzerátu na adresu:

Doubravka Ol‰áková, MasarykÛv ústav – Archiv AV âR, v. v. i.,

Na Florenci 3, 110 00  Praha 1;

e-mail: olsakova@mua.cas.cz.

V˘zva k podávání Ïádostí o podporu

ãesko-americké vûdeckotechnické spolupráce

BliÏ‰í informace a formuláfie naleznete na http://www.amvis.cz.

Uzávûrka pro pfiedloÏení návrhÛ je 31. kvûtna 2007.

Kontakt: AMVIS, o. p. s., SenováÏné nám. 24, 116 47 Praha 1, 

tel.: 234 621 222 (441), fax: 234 621 552, e-mail: amvis@amvis.cz.
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„Porevoluãní entuziasmus nadobro odeznûl i z uni-
verzitního prostfiedí a my jsme vstoupili do nové éry
standardní vûdy, kterou jeden z pfiedná‰ejících – pro-
fesor Stanislav Komárek – nazval v eseji pro ãasopis
Vesmír Neonormalizací,“ vysvûtlují organizátofii volbu
tématu a dodávají: „Na‰e doba je nová také tím, Ïe
pfiiná‰í historicky zcela bezprecedentní objevy a po-
znatky. Nové technologie, materiály, nové pfiístupy
k v˘zkumu Ïivého svûta, spojení molekulární biologie
s nanotechnologií… Ale také nová ohroÏení. A my
jsme se chtûli pokusit zájemcÛm povahu této novosti
co moÏná nejvíce odbornû pfiiblíÏit.“

V leto‰ním roãníku, kter˘ spolufinancoval Evrop-
sk˘ sociální fond a státní rozpoãet âR, si v sekci vû-
nované vûdám o vûdách pfii‰li na své pfiíznivci „pfiíã-
ného vûdûní“, naopak technicky orientované hosty
upoutala sekce nov˘ch technologií, pfiedná‰elo se
o multikulturním spoleãenství, ale nejvût‰í zájem vy-
volal blok urãen˘ vûdám o Ïivé pfiírodû. PrÛfiezová
sekce spojila vûdy o my‰lení, chování a jednání.

StûÏejní my‰lenky a teorie astrofyziky pfiede‰lého
století shrnul v úvodním pfiíspûvku Astronomie na
cestû od geofyziky ke kosmologii ná‰ pfiední astro-
nom prof. Jan Palou‰ (ASÚ AV âR). Slovem i obrazem
pfiiblíÏil souãasné vidûní vesmíru a vysvûtlil dÛvody,
které vedly astronomy k redefinici statutu planety
a následnû k vyfiazení Pluta z devítky planet, které
jsme znali ze ‰koly. ZároveÀ s tím se poodhalil i pro-
blém validity a konsensu v souãasné vûdû a poznání.

Biolog, filozof a esejista prof. Stanislav Komárek
navrhl v pfiedná‰ce Vzdûlání – ano ãi ne? Okcidentál-
ní kultura na rozcestí model, jak vzdûlání chápat a jak
je praktikovat. Schopnost mechanické pamûti a opa-
kování kanonick˘ch textÛ – aÈ uÏ náboÏensk˘ch ãi je-
jich souãasné obdoby textÛ vûdeck˘ch – je podle au-
tora kritériem, které odli‰uje uãence od ostatních lidí.
Vzdûlání chápe jako prostfiedek ke kontrole kriminali-
ty, k zaãlenûní do sloÏit˘ch spoleãensk˘ch struktur
i jako zamûstnání specifické spoleãenské „kasty“.

Pravideln˘ úãastník neãtinsk˘ch setkání, znalec
dûjin vûdy a filozofie, doc. Jifií Fiala (FF ZâU PlzeÀ)
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Zastfie‰ující téma V˘jezdního interdisciplinárního semináfie Pfiíroda a kultura 
na kfiiÏovatkách nového a v˘jimeãní pfiedná‰ející pfiilákali ve dnech 15.–18. ledna 2007 

do Neãtin neb˘valé mnoÏství posluchaãÛ z nejrÛznûj‰ích oborÛ lidské ãinnosti 
– vûdce, umûlce, studenty, odborníky z praxe i odbornou vefiejnost.

Semináfie organizuje stfiedisko Mezioborov˘ch studií Západoãeské univerzity v Plzni 
pod zá‰titou rektora a leto‰ní jiÏ 8. roãník byl v mnoha ohledech mimofiádn .̆

NEâTINY 
NA K¤IÎOVATKÁCH NOVÉHO

v û d a  a  v ˘ z k u m

Letos do Neãtin
poprvé zavítal
i neuropatolog

Franti‰ek Koukolík.

se zab˘val rekonstrukcí vzniku vûdeck˘ch poznatkÛ
a teorií. V základní a silné tezi popsal zpÛsoby budo-
vání „demarkaãní linie vûdeckosti“. UpozorÀoval, Ïe
siln˘m kritériem by mohla b˘t závislost na kontextu,
aby nakonec doloÏil, Ïe stanovení tûchto kritérií je
naopak velmi problematické.

Novinky v oblasti technologií uvedl jmenovec
pfiedchozího pfiedná‰ejícího, prof. Jaroslav Fiala
(ZâU PlzeÀ), kdyÏ strhujícím zpÛsobem demonstro-
val variabilitu krystalick˘ch struktur uhlíku, variabilitu
jeho vlastností a s nimi související moÏnosti vyuÏití.
Pomocí metafor ze Ïivota ãlovûka i spoleãnosti do-
kázal v pfiedná‰ce Krystalografie kfiiv˘ch prostorÛ;
ekonomie a politika zpfiístupnit oblast lidského vûdû-
ní, o niÏ by jinak laik sotva zavadil. Jist˘ protipól mu
tvofiil pfiíspûvek dr. Bronislava Follera (VUT Brno), je-
hoÏ Panta Rei. PÛvab nov˘ch materiálÛ – polymer-
ních kompozitÛ byla stfiízliv˘m, v praxi pevnû zakot-
ven˘m exkurzem do základÛ materiálové vûdy
a jejich produktÛ, s nimiÏ se kaÏdodennû setkáváme.
Posluchaãi se dozvûdûli, jak lze vyrobit sklo pevnûj-
‰í neÏ ocel, kolik vyuÏití má laminát a jak bohatou
poetiku mohou mít materiály pro ãlovûka, kter˘ je
dÛvûrnû zná a kaÏdodennû s nimi pracuje.

S kontroverznûj‰ím pfiíspûvkem vystoupil dr. René
Hladík (UJEP Liberec), kter˘ téma Otazníky a kfiiÏo-
vatky podpory alternativních zdrojÛ energie pojal z li-
berálnû ekonomického hlediska a vyzvedl v nûm
nûkolik aspektÛ technick˘ch. Na mnoho otazníkÛ od-
povûdûla aÏ následná boufilivá diskuse.

Doc. Milo‰ Mendel (OÚ AV âR) otevfiel okruh t˘-
kající se multikulturního spoleãenství. V pfiíspûvku
Základní pojmy a argumenty soudobého islámského
radikalismu popsal hlavní v˘chodiska islámu jakoÏto
náboÏenského proudu, jeho vnitfiní heterogenitu,
a pfiedev‰ím upozornil na jeho vnitfiní krizi, z níÏ tûÏí
radikální skupiny. Posunu v diskusi o multikulturalis-
mu se vûnovala dr. Jifiina ·iklová z FF UK, která na-
stínila otázky „vychládání“ a zmûnu spoleãenského
postoje k ideji a praxi multikulturalismu i nûkter˘m
jeho dÛsledkÛm, jako jsou vztah multikulturalismu



k nacionalismu a promûna pojetí obou tûchto pojmÛ.
Na zásadní posun v prioritách spoleãnosti, kdy di-
stribuce blahobytu jakoÏto kritérium urãující podobu
spoleãnosti 20. století, je nahrazeno distribucí rizik,
jeÏ bude urãujícím faktorem formování spoleãnosti
století jedenadvacátého, poukázal prodûkan FHS
UK doc. Zdenûk Pinc v pfiíspûvku Na kfiiÏovatce sto-
letí distribuce rizik.

Blok vûnovan˘ vûdám o Ïivé pfiírodû otevfiel eko-
log z Centra pro teoretická studia UK a AV âR
dr. David Storch, kter˘ se ve struãném shrnutí Co se
dnes dûje v pfiírodû: dynamika biodiverzity a jiné po-
divnosti vymezil vÛãi nûkter˘m klasick˘m ekologis-
tick˘m postojÛm. Zejména na základû souãasn˘ch
znalostí populaãní dynamiky organismÛ ukázal, Ïe
ve skuteãnosti víme pfiíli‰ málo na to, abychom moh-
li dovozovat v˘znamnûj‰í závûry o promûnách Ïivé
pfiírody v globálním mûfiítku a o závaÏnosti dopadu
lidské ãinnosti na ni.

Dr. Jifií Sádlo (BÚ AV âR) pfii‰el v poutavém a tra-
diãnû provokativním pfiíspûvku Lesy v âechách: co je
pfiíroda a co kultura? s nanejv˘‰ pfiekvapivou tezí. Za-
tímco ekologové a ochránci pfiírody po celé polistopa-
dové období usilovnû prosazují pozvolnou zámûnu
smrkov˘ch monokultur za kultury listnaté, dfiívûj‰í za-
stánce zmiÀované obnovy sloÏení lesních porostÛ
nyní dokazoval, Ïe smrãiny byly vÏdy pfiirozen˘m
a vût‰inov˘m spoleãenstvem ãeské lesní krajiny.

MnoÏství sv˘ch pfiíznivcÛ pfiilákal do Neãtin fieditel
GÚ AV âR dr. Václav Cílek. Dobfie naãasovan˘m té-
matem Ropa jako metafora poãátku a konce moderní
spoleãnosti zmapoval faktické a geologické pozadí
tûÏby ropy, jejího vyuÏívání, zásob a dosaÏitelnosti
i kulturní kontext, kter˘ je s érou ropy na západû ne-
odmyslitelnû spjat. Vyvrátil nûkteré m˘ty, a pfiede-
v‰ím doloÏil domnûnku, Ïe ropa jako energetick˘
zdroj pfiestane v horizontu nûkolika málo desítek let
hrát klíãovou roli.

Letos poprvé zavítal do Neãtin se svou brilantnû
pfiipravenou i pfiednesenou pfiedná‰kou Proã se Do-
stojevskij m˘lil? také neuropatolog dr. Franti‰ek Kou-
kolík z Thomayerovy nemocnice v Praze. Autor se ne-
vzdálil své specializaci, jak by se mohlo zdát, naopak.
ZdÛvodÀoval podmínky a okolnosti vzniku a rozvoje
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Jifiina ·iklová 
z Filozofické
fakulty Univerzity
Karlovy

Cyril Höschl 
z Psychiatrického
centra v Praze
(vlevo) a Ivan Havel,
fieditel Centra pro
teoretická studia UK

psychopatologického chování, dokládal vliv vnûj‰ího
a vnitfiního prostfiedí, i to, Ïe se jedná spí‰e o Ïivotní
strategii neÏ o nemoc. Psychopati by byli v dosahová-
ní sv˘ch cílÛ mnohem ménû úspû‰ní, pokud by byla
spoleãnost k jejich chování ménû lhostejná. K nejzná-
mûj‰ím osobnostem patfiil psychiatr a neurolog prof.
Cyril Höschl z Psychiatrického centra Praha, kter˘ po-
sluchaãe seznámil s nejnovûj‰ími poznatky v otázce
vûãného dilematu, zda je lidské chování urãováno
vnûj‰ím prostfiedím, ãi vnitfiními dispozicemi. Pfiíspû-
vek Odolnost ke stresu: jak matefiské chování progra-
muje genom byl exkurzí do fyziologie neurohumorální
regulace lidského organismu, na jejímÏ pozadí prof.
Höschl vyvodil pfiekvapující závûr: vliv péãe rodiãÛ
v útlém vûku je pro formování jedince v˘znamnûj‰í
neÏ genetické predispozice.

Stál˘ host, fieditel Centra pro teoretická studia UK
a AV âR doc. Ivan M. Havel sv˘m Nesmûl˘m poku-
sem o konkrétní fenomenologii vyvaÏoval exaktní
pfiíspûvek pfiedfieãníka. V poãítaãové prezentaci se
letos pokusil prostfiednictvím nejosobnûj‰ích proÏit-
kÛ pfiiblíÏit vlastní nev‰ední fenomenologick˘ pfií-
stup, kter˘ vychází z pfiedstavy kauzálních domén
a shlukované ãasovosti.

Rokování zavr‰il ãlen organizaãního t˘mu a zaklá-
dající osobnost neãtinsk˘ch semináfiÛ, fyzik doc. Mi-
roslav Holeãek (FAV ZâU) neãekanû aktuálními No-
v˘mi problémy s ãasem. Zatímco vût‰ina z nás Ïije
neproblematicky uzavfiena v newtonovské pfiedstavû
ãasu jako beztvarého stejnomûrného toku, pfiedsta-
vil doc. Holeãek uÏ bezmála sto let star˘ fyzikální
koncept prostoroãasu a problémy, které vyplynou
z takového vidûní reálného svûta.

Stejnû dÛleÏité jako pfiedná‰ky je v Neãtinech vzá-
jemné souÏití v jednom prostoru a moÏnost diskutovat
o odborn˘ch i neoficiálních tématech. I letos zde byl
pfiedstaven laureát ceny Nadace Dagmar a Václava
Havlov˘ch VIZE 97, sociolog polského pÛvodu Zyg-
mund Bauman. Nekonvenãní film Koyaanisqatsi ame-
rického autora Godfreyho Reggia upozornil na na‰i
osudovou závislost na technologiích a zpestfiením
byla i náv‰tûva vysílaãe Kra‰ov, v˘znamného technic-
kého objektu západních âech. Jediné, co snad 8. roã-
níku „Neãtin“ oproti minul˘m letÛm chybûlo, byl sníh.
Naslouchat a diskutovat s ostatními pfiijelo letos jiÏ
skoro 130 lidí.Ti ktefií nemûli ãas se mohou podívat na
www.ums.zcu.cz ãi na multimediální CD. �

TOMÁ· DANùK a MICHAL V. HANZELÍN,
Západoãeská univerzita v Plzni

V·
EC

HN
A 

FO
TA

:T
O

M
Á·

 D
AN

ùK
,A

RC
HI

V 
Zâ

U



bulletin
ak

ad
em

ick
˘

Na jednání, které za‰títil námûstek ministra zdra-
votnictví âR a hlavní hygienik âR MUDr. Mi-

chael Vít, Ph.D., byly novû pfiedstaveny fiídící a do-
hlíÏecí v˘bor platformy. Vedle stanov byl odsouhla-
sen i plán ãinnosti platformy jako celku i plány
ãinností jednotliv˘ch priorit, které si âTP pfiedse-
vzala fie‰it v období do roku 2020.

âTP vychází z Evropské technologické platformy
Food for Life, která vytvofiila vizi, cíle a strategii po-
travináfiství v EU. V souãasnosti âTP sdruÏuje asi
90 ãlenÛ, od zemûdûlcÛ pfies zástupce zpracovatel-
ského prÛmyslu, vysok˘ch ‰kol, v˘zkumn˘ch ústa-
vÛ, dopravcÛ, maloobchodu aÏ po spotfiebitelské
svazy; prostfiednictvím dohlíÏecího v˘boru Platfor-
my je zabezpeãena téÏ úãast státních a dozorov˘ch
orgánÛ.

Vizí âeské technologické platformy pro potraviny
je strategicky zamûfien ,̆ nadnárodní a koordinova-
n˘ v˘zkum v oblasti v˘Ïivy, potravináfisk˘ch a spo-
tfiebitelsk˘ch oborÛ a fiízení potravinového fietûz-
ce, coÏ by mûlo vést k v˘robû zdokonalen˘ch
potravináfisk˘ch v˘robkÛ, které splní oãekávání
spotfiebitelÛ. Hlavním cílem platformy je posílit kon-
kurenceschopnost ãeského potravináfiského prÛ-
myslu, mimo jiné tím, Ïe podpofií ty segmenty agro-
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Potraviny a zdrav˘ Ïivotní styl jsou hlavní náplní âeské 
technologické platformy pro potraviny (âTP), jejíÏ vznik iniciovala

Potravináfiská komora âR. O ustavujícím zasedání âTP informoval 
AB 7–8/2006. Dal‰í zasedání se za úãasti témûfi stovky hostÛ 

uskuteãnilo 13. prosince 2006 v Kaiser‰tejnském paláci v Praze.

PRIORITY âESKÉ TECHNOLOGICKÉ
PLATFORMY PRO POTRAVINY

v û d a  a  v ˘ z k u m

potravináfiského prÛmyslu, které jsou ménû citlivé
na cenovou konkurenci, ãi tím, Ïe sníÏí náklady
na potraviny, jeÏ pfiispívají ke zlep‰ení zdraví po-
pulace. Zdravá volba by se tak mûla stát volbou
snadnou.

Vedle toho chce âTP pomoci lépe stanovit cíle
v˘zkumu, propojovat v˘zkumná pracovi‰tû s v˘rob-
ními podniky a podporovat inovaãní schopnosti
agro-potravináfiského prÛmyslu. Dal‰ím zámûrem
âTP je usnadnit komunikaci se státní správou na
jedné stranû (vliv na tvorbu podpÛrn˘ch programÛ)
a spotfiebitelsk˘mi organizacemi i spotfiebitelem sa-
motn˘m na stranû druhé – u spotfiebitele se oãeká-
vá posun k vy‰‰í kvalitû, zdravûj‰ím produktÛm
a tuzemsk˘m v˘robcÛm.

Jednotlivé priority iniciativy jsou: Potraviny a zdraví
(Ing. Jan Drbohlav, CSc.), Kvalita potravin (Ing. Jifií
Celba, CSc.), Potraviny a spotfiebitel (prof. Jaroslav
Drobník) a Bezpeãnost potravin (prof. Ing. Jana
Haj‰lová, CSc.).

Více informací o âTP naleznete na oficiální inter-
netové stránce http://www.foodnet.cz. �

JOSEF VAâKÁ¤,
Potravináfiská komora âR

Vûdecká rada Akademie vûd âR,

Grémium pro vûdeck˘ titul a komise pro obhajoby doktorsk˘ch disertací 

v oboru Matematické struktury

oznamuje:

Obhajoba doktorské disertaãní práce

Natural operators and their applications

doc. RNDr. Josefa Jany‰ky, CSc.,

k udûlení vûdeckého titulu doktor vûd se koná dne 23. bfiezna 2007 v 10:30 hod.

v Ústavu informatiky AV âR, v. v. i., Pod Vodárenskou vûÏí 2, 182 07 Praha 8.



Budoucí profesor dûjin ãeské literatury, literární 
kritik a historik zahájil svou akademickou dráhu

jako student praÏské ãeské univerzity. Studoval záro-
veÀ také na berlínské a vídeÀské univerzitû a po zís-
kání doktorátu z filozofie r. 1908 pob˘val krátkodobû
na univerzitách v Mnichovû a Krakovû. Jeho prvním
pÛsobi‰tûm se stalo gymnázium v Truhláfiské ulici
v Praze, kde pfiijal místo suplujícího profesora.

H˘skÛv badatelsk˘ zájem se zprvu soustfiedil hlav-
nû na zkoumání moravského písemnictví v období od
18. do poãátku 20. století. Publikoval znaãn˘ poãet stu-
dií o zapomínan˘ch ãesk˘ch, a zejména moravsk˘ch
literátech. Dílo autorÛ na okraji zájmu laické i odborné
vefiejnosti se snaÏil oÏivovat také vydáváním jejich pra-
cí. Byl k tomu veden jednak sv˘m regionalistick˘m
zaujetím, jednak konzervativizmem, kter˘ se u nûj pro-
jevoval v nedÛvûfie k soudob˘m populárním literátÛm
a nov˘m literárnû vûdn˘m proudÛm.

Postupnû tak seznámil ãtenáfie s pracemi moravské-
ho naturalisty J. Merhauta, literárního kritika H. Babiãky
a s básnûmi i Ïivotem A. Balcárka, mladého autora
meditativních a slovansky ladûn˘ch ver‰Û. Z rozsáh-
lej‰ích studií a edic nelze opomenout tfiísvazkové Po-
vídky: V˘bûr z moravsk˘ch autorÛ a stejnû objemnou
práci o literární pozÛstalosti pfiedãasnû zemfielého
novelisty J. Uhra, monografii Dûjiny tzv. moravského
separatismu, a pfiedev‰ím studii Literární Morava
v letech 1848–1885, na jejímÏ základû se r. 1912 na
praÏské ãeské univerzitû habilitoval.

Poãátkem r. 1914 podnikl H˘sek nûkolikamûsíãní
studijní cestu do Ruska, aby po návratu oblékl vojen-
skou uniformu a ode‰el na frontu. Na krátk˘ ãas se je‰-
tû r. 1919 vrátil k uãitelskému povolání na gymnáziu
v Novém BydÏovû, ale jiÏ ve stejném roce byl zvolen
ãlenem KâSN a v roce následujícím ãlenem âAVU, na-
ãeÏ následovalo r. 1922 jmenování mimofiádn˘m
a o pût let pozdûji fiádn˘m profesorem na Univerzitû
Karlovû v Praze. Dostalo se mu pfiijetí téÏ mezi ãleny
Slovanského ústavu v Praze a ·afafiíkovy Uãené spo-
leãnosti v Bratislavû. V letech 1939–1945 pfiedsedal
Kulturní radû pfii Národním souruãenství.

H˘sek byl muÏem ãinu, aktivnû pracujícím v rÛz-
n˘ch spoleãnostech a redakcích. Mimo jiné inicioval
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zaloÏení knihovny Pamûti, vydávané âAVU, kterou
sám redigoval, byl spolupracovníkem roãenky Revue
des travaux scientifiques, dlouholet˘m ãlenem re-
dakãního kruhu Na‰í vûdy a redaktorem literárnû-
historické ãásti ListÛ filologick˘ch. Ze své pozice spo-
lupracovníka âasu a ãlena redakce Národních listÛ
informoval nej‰ir‰í vefiejnost o dûní na poli literatury
a literární vûdy. Nechybûl ani v kruhu pfiispûvatelÛ do
Ottova slovníku nauãného a Masarykova slovníku
nauãného.

Jako typick˘ pozitivista své doby dbal na maximál-
ní vyãerpání v‰ech pramenÛ a detailní zpracování
látky. Monografie o velk˘ch osobnostech ãeské litera-
tury ãi teoretické studie, které jako profesor dûjin ães-
ké literatury zpracoval, kritika pfiíznivû hodnotila
a staly se, zejména edice díla O. Bfieziny, podnûtem
a v˘chodiskem nového literárnû vûdného bádání.

M. H˘sek si v‰ak stále nacházel cestu k moravsk˘m
tématÛm, která pro nûj byla tak typická od poãátkÛ
jeho vûdecké dráhy. Je podepsán pod edicí pamfletic-
ké Rozesmaliády a jin˘ch prací moravského básníka
a novináfie F. J. Kubíãka, Básnûmi Jana Vlka, studií
o moravském balbínovci J. J. Stfiedovském nebo ob-
sáhlou monografií Tfii kapitoly o Petru Bezruãovi.

Jeho pojetí literatury jako národního bohatství,
v nûmÏ pfietrvává du‰e národa, a uãitelské povolání ho
vedly k vydávání i prací popularizaãních a ‰kolních, jako
byly v˘bory z moderních básníkÛ O. Bfieziny, A. Sovy
a V. Dyka nebo z legionáfiské beletrie R. Medka
a J. Kopty. Ani zde nezapomnûl na svou Moravu
a v dobû okupace jí vûnoval rozsáhlou práci Moravsk˘
Kras v krásném písemnictví. I v pfiípadû popularizaã-
ních prací v‰ak vÏdy dbal na vysokou odbornou úroveÀ.

Po válce, a zejména po r. 1948 mu byla znemoÏnû-
na vefiejná ãinnost. V roce 1948 je‰tû redigoval vydání
Bfiezinovy sbírky Svítání na západû a na sklonku Ïivo-
ta uspofiádal v jednom svazku pod názvem Obrázky
z cest nûkolik prací bratfií Mr‰tíkÛ, ale uÏ to byl jen stín
H˘skovy dfiíve tak bohaté vûdecké a ediãní práce.
Posmrtnû byly r. 1970 vydány jeho Pamûti. �

JAN CHODùJOVSK¯,
MasarykÛv ústav – Archiv AV âR

MILOSLAV H¯SEK
1885–1957

Letos si pfiipomínáme padesát let od úmrtí profesora dûjin 
ãeské literatury, literárního kritika a historika Miloslava H˘ska,
kter˘ publikoval znaãn˘ poãet drobn˘ch studií, kritick˘ch úvah
i rozsáhl˘ch monografií o zapomínan˘ch ãesk˘ch,
a zejména moravsk˘ch literátech.
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Cenu profesora I. Babu‰ky za rok 2006 získal 
Ing. Jifií Miky‰ka, Ph.D., z Fakulty jaderné a fyzi-

kálnû inÏen˘rské âVUT v Praze za doktorskou diser-
taãní práci Numerical model for simulation of behaviour
of non-aqueous phase liquids in heterogeneous porous
media containing sharp texture transitions.

Jako druh˘ se umístil Ing. Oldfiich Vlach, Ph.D.,
z Fakulty elektrotechniky a informatiky V·B-TU v Os-
travû za doktorskou disertaci Aproximace a numerická
realizace kontaktních problémÛ se tfiením a koeficien-
tem tfiení závisl˘m na fie‰ení. Tfietí místo získal Ing. Mi-
chal HajÏman, Ph.D., z Fakulty aplikovan˘ch vûd ZâU
v Plzni s doktorskou disertací Modelování, dynamická
anal˘za a optimalizace rozsáhl˘ch rotujících systémÛ.

âestná uznání byla udûlena v kategorii diplomov˘ch
prací. Rozhodnutím hodnotitelské komise získala prv-
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Babu‰kovu cenu jiÏ potfiinácté udûlily 20. prosince loÀského roku 
âeská spoleãnost pro mechaniku a Jednota ãesk˘ch matematikÛ a fyzikÛ 

za nejlep‰í práce v oboru poãítaãov˘ch vûd.

BABU·KOVA CENA 
2006

o c e n û n í

ní místo Mgr. Lenka Dubcová z Matematicko-
-fyzikální fakulty UK v Praze. Jako druh˘ se umístil
Mgr. Jaroslav Hájek (Matematicko-fyzikální fakulta UK
v Praze), tfietí byla Ing. Marta Domorádová (Fakulta
elektrotechniky a informatiky V·B-TU Ostrava).

Cenu v roce 1994 zaloÏil v˘znamn˘ ãesk˘ mate-
matik Ivo Babu‰ka, kter˘ od podzimu 1968 pÛsobí ve
Spojen˘ch státech americk˘ch, nyní v Institute for
Computational Engineering and Sciences, University
of Texas, Austin, Texas.

Cena je urãena pro studenty a mladé vûdecké pra-
covníky, udílí se kaÏdoroãnû a je spojena s finanãní
odmûnou. �

KAREL SEGETH,
Matematick˘ ústav AV âR

MEDAILE
FRANTI·KA PALACKÉHO

-ãeskoslovensk˘mi vztahy a ãeskoslovensk˘mi dûjina-
mi v letech 1938 aÏ 1960. Z jejího pera pochází to nej-
lep‰í, co bylo na základû rusk˘ch (sovûtsk˘ch) prame-
nÛ a ãesk˘ch (ãeskoslovensk˘ch) ti‰tûn˘ch pramenÛ
od roku 1990 v Rusku na v˘‰e uvedená témata publi-
kováno… Její talent, erudice, schopnost kriticky analy-
zovat na základû detailní znalosti archivních pramenÛ
sovûtskou velmocenskou politiku, její zájmy a nástroje,
z ní uãinily jednu z pfiedních osobností postsovûtské
ruské historiografie v oblasti nejnovûj‰ích dûjin.“ V rus-
ké historické obci patfií k nejpilnûj‰ím recenzentÛm ães-
ké historické produkce a k nejvût‰ím znalcÛm ãeské
historiografie v oblasti novodob˘ch dûjin. �

JAN NùMEâEK,
Historick˘ ústav AV âR

V rámci konference âesko-ruské komise historikÛ 
a archiváfiÛ (viz AB 2/2007) byla 28. listopadu

2006 pfiedána ãestná oborová medaile Franti‰ka Pa-
lackého za zásluhy ve spoleãensk˘ch vûdách Valenti-
nû Vladimirovnû Marjinû, Dr.Sc., z Institutu slavja-
novedenija Ruské akademie vûd v Moskvû. Byla tak
ocenûna její dlouholetá badatelská práce v oboru dû-
jin ãeskoslovensko-sovûtsk˘ch vztahÛ první poloviny
XX. století. V.V. Marjina, jak v laudatio zdÛraznil dr. Jan
Nûmeãek z Historického ústavu AV âR, patfií k nejv˘-
znamnûj‰ím pfiedstavitelÛm ruské historiografie o âes-
koslovensku a svou prací se v˘znamnû zaslouÏila
o rozvoj ãesko-rusk˘ch vztahÛ; je u nás i v Ruské fede-
raci uznávanou zahraniãní bohemistkou. ¤eãeno slovy
prof. Viléma Preãana: „Je nejerudovanûj‰í a nejsolid-
nûj‰í z rusk˘ch historikÛ, ktefií se zab˘vají sovûtsko-

Akademická rada
AV âR udûlila 
Ivu Babu‰kovi

ãestnou medaili 
De scientia 

et humanitate
optime meritis,

kterou u pfiíleÏitosti
sv˘ch 80. narozenin

pfievzal na konci
kvûtna 2006 

(AB ã. 9/2006).



A proofreader finds and corrects errors in a text:
errors in typing, spelling, spacing, punctuation,

and simple grammatical irregularities. I use the term
editing for dealing with issues of style, such as faulty
sentence construction, inconsistency of tone, and
poorly managed paragraphs. In 1907, The Daily
Chronicle (London) explained that “proof-reader” was
“the American equivalent of our ‘corrector to the Press’
or ‘printer’s reader’” – that meant correcting the errors
the printer made rather than the errors the writer
made. The proofreading I’m talking about deals with
the errors we allow to remain in our manuscripts.

Correcting errors is not as difficult as finding them.
They are not hiding. But when we proofread our own
work, we often get trapped in reading the content
and overlook the incorrect comma, the missing word,
or a misspelling. It’s difficult to go over your own text
in a cold, clinical manner – and if you think “careful”
is spelled “carefull,” it’s highly unlikely that you will
suddenly notice the misspelling. So, because
proofreading your own work is difficult and usually
unsatisfactory, many writers have friends proofread
their texts.The responsibility for a correct text, however,
remains with the author.

Here I am, going on and on about proofreading
when I know from experience that not everyone
considers it important. Some readers say they’re only
interested in the content, the facts. They seem willing
to accept the facts and figures as correctly stated
when the paper is filled with typographical errors. To
me, that is like trusting a salesman of acne medicine
when his face is covered with pimples. And then, some
people don’t notice errors; frequent exposure may have
immunized them. Others lean back calmly and claim
that these are trivial problems, minor transgressions,
because “they are, after all is said and done, minor
errors.”

And yet, these niggling errors can disappoint readers,
irritate some, and infuriate others. These readers
might question the validity of the text: if the writer
allowed this error to remain, what other errors have
escaped detection? While careless errors disappoint
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me, I am pleased and amazed to read a novel without
stumbling over a typographical error – pleased that
the text was professionally presented, and amazed
that the author and editor could do it. It’s not easy.

One reason it might not be easy is the infectious
style of emails and SMSs. Somehow, folks started to
believe that since an email could shoot across space
quickly, it should be written quickly. Errors sink to
secondary importance. SMSs exaggerate the problem.
“C U B4 mtg” is an acceptable, if not fashionable,
code for “I’ll see you before the meeting.”

If we rely on a computer’s “automatic corrector” to
eliminate errors, we soon learn that a computer’s
assistance is limited, at least today’s computers. My
students often present papers with “then” and “than”
confused. The computer is not confused. Each is
a word, so each is correct – that’s the computer’s
assistance.

Proofreading is not easy, but it is not as difficult as
it is tedious. It would also become easier if it were
considered important. The acne medicine salesman
with pimples is not simply a joke. And the applicant
saying he was a carefull researcher would be funny if
it were not also a bit sad. When errors slip out of our
mouths, we cannot retrieve them, so we must correct
them with an accompanying apology and embarrass-
ment. When we make an error in our writing, we have
the chance to correct it with neither apology nor
embarrassment. Why shouldn’t we? I know people
who will not leave the house without putting a shine
to their shoes. It’s a part of their presentation to
the world, and it’s important to them because they
judge people by similar outward appearances.To them,
a trivial smudge on their shoes might say something
about them as people; that smudge might make others
judge them incorrectly. A silly error in our texts can
say something about us as writers, as scholars, or as
scientists. It’s worth considering. So be carefull. �

RICHARD HAAS,
Oddûlení studia jazykÛ ÚJâ AV âR

SAYING IT… ON PAPER (13)

An applicant for a position in a laboratory wrote: “My colleagues consider me 
a carefull researcher.”Will the director of the laboratory believe the applicant? 
Why should he? If the writer did not care enough to spell “careful” correctly,
how can the director trust the researcher to measure chemicals and follow safety 
procedures carefully? The letter should have been proofread.
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JiÏ prÛkopník pfiírodovûdného poznání JiÏní
Ameriky, Alexander von Humboldt, fiekl, Ïe kniha

o pfiírodû musí vyvolat takov˘ dojem jako pfiíroda
sama. Toto krédo nová publikace nakladatelství Aca-
demia ve vrchovaté mífie naplÀuje. Autor do knihy vlo-
Ïil vlastní mnohaleté zku‰enosti pfiírodovûdce, a pfie-
dev‰ím nev‰ední malífiské umûní. Kniha ãtenáfie
provede barevn˘m a tajemn˘m svûtem de‰tn˘ch
a mlÏn˘ch pralesÛ, savan a mokfiadÛ jihoamerického
kontinentu. Jan Dungel pfii pobytech v tûchto podivu-
hodn˘ch krajích pilnû zachycoval podobu místních di-
vok˘ch zvífiat do svého polního skicáfie. V knize je pak
pfiedstaveno na 90 vybran˘ch ilustrací namalovan˘ch
akvarelem, mûkkou tuÏkou a barevn˘mi pastelkami.
Malbám je v publikaci dopfián prostor velkého formátu,
coÏ velmi pfiíhodnû umocÀuje jejich pÛsobení a odráÏí
autorÛv proÏitek pfiímého dotyku pfiírody. Kresby jsou
doplnûny barevn˘mi fotografiemi, jeÏ dokreslují ráz
prostfiedí anebo zobrazují samotná zvífiata, která v od-
povídajícím typu krajiny Ïijí. Srovnání podoby stejn˘ch
druhÛ, které jsou jednou zachyceny okem kamery
a podruhé ‰tûtcem malífie, je neobyãejnû pÛsobivé
a podnûtné. Oba pfiístupy k zobrazení svûta kolem nás
mají své v˘hody a nev˘hody, ale je zfiejmé, Ïe navzá-
jem nejsou zamûnitelné ani nahraditelné.

Texty jsou v knize ponûkud v pozadí, nicménû jsou
napsány neotfiel˘m a svûÏím stylem a vytváfiejí dÛstojn˘
doprovod skvûl˘m ilustracím. Mimo nezbytné faktologie
doprovázející charakteristiku krajiny a její bioty, se autor
svûfiuje také s vlastními, ãasto velmi nitern˘mi pocity pfii
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¤íká se, Ïe kdo nenav‰tívil tropické
de‰tné pralesy, nemÛÏe pochopit
pfiírodu na‰í planety v její úplné
rozmanitosti a kráse.
Spletitost ekologick˘ch vazeb
a vztahÛ v tropech je totiÏ 
úÏasnou pfiírodní laboratofií
vûdeckého poznání, která musí
uchvátit kaÏdého pfiírodovûdce.
Pro ty, ktefií nemûli a nemají
pfiíleÏitost do tropické pfiírody
cestovat, zb˘vá k pouãení
a pokochání film, televize a kníÏky.
Nová kniha zoologa a malífie 
Jana Dungela je tou nejlep‰í
nav‰tívenkou pfiírody a obyvatel tropÛ.

a c a d e m i a

pobytu v tropickém prostfiedí savan a pralesÛ. Sdûluje
mimo jiné, Ïe na Zemi je‰tû existují oblasti divoãiny, ve
kter˘ch je v˘hradním vládcem dosud sama pfiíroda. Po-
byt v takov˘ch místech je samozfiejmû tvrdou zkou‰kou
na‰í civilizované zmûkãilosti a v˘jimeãné záÏitky jsou
vykupovány strádáním a utrpením, které v bûÏném Ïi-
votû jinak vÛbec nepoznáme. Musíme se ov‰em ptát,
jak dlouho je‰tû budeme mít pfiíleÏitost podobné zku‰e-
nosti získávat. Cel˘m textem se proto prolíná autorova
obava, Ïe mÛÏeme sami v brzké dobû zpÛsobit zánik
tûchto pfiírodních rájÛ, ve kter˘ch je na‰e vnímání sku-
teãnosti svûta tak neopakovatelnû jedineãné.

Je pozoruhodné, kolik ãesk˘ch pfiírodovûdcÛ,
a zvlá‰tû zoologÛ se vûnuje kreslení a malování pfiíro-
dy a zvífiat. Mnozí z nich dosáhli bezesporu vysoké pro-
fesionální úrovnû a je ‰koda, Ïe se více neprosazují
také v zahraniãí (i kdyÏ vûfiím, Ïe k tomu také dfiíve ãi
pozdûji dojde). Kniha Jana Dungela má vysokou hod-
notu umûleckou a zároveÀ je mimofiádnû závaÏn˘m do-
kumentem stavu pfiírodního biomu s prvofiad˘m v˘zna-
mem pro ekologickou rovnováhu celé planety. Pro mû
je rovnûÏ pfiipomínkou skuteãnosti, Ïe vûdecké pozná-
ní mÛÏe mít také ponûkud jin˘ rozmûr a povahu, neÏ je
úporné publikování v prestiÏních ãasopisech s vyso-
k˘m faktorem impaktu. Jsem pfiesvûdãen o tom, Ïe
nová kníÏka Jana Dungela musí potû‰it kaÏdého ãte-
náfie bez ohledu na vyhranûnost jeho zájmÛ. �

JAN ZIMA,
Ústav biologie obratlovcÛ AV âR

JAK SE MALUJE
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NEJPRODÁVANùJ·Í KNIHY 
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA 
V ÚNORU 2007

� 1. Flégr, J. – Zamrzlá evoluce 
aneb Je to jinak, pane Darwin

� 2. Jasper, K. – Otázka viny 
– Pfiíspûvek k nûmecké otázce

� 3. Bradbrooková, B., âapek, K.
– Hledání pravdy, poctivosti
a pokory (vydáno s podporou
AV âR)

� 4. Matou‰ek, V. – Tfiebel 
– Obraz krajiny s bitvou 
(vydáno s podporou AV âR)

� 5. Mare‰, M. – Slova, 
která se hodí aneb 
Jak si povídat o matematice,
kybernetice a informatice
(vydáno s podporou AV âR)

Tituly ostatních nakladatelÛ:

� 1. Kolektiv autorÛ – Biografick˘
slovník ãesk˘ch zemí, 
6. díl (Boh-BoÏ), Libri

� 2. Cílek, V. – Tsunami je stále
s námi, Alfa Publishing

� 3. Kolektiv autorÛ – Hvûzdáfiská
roãenka 2007, Hvûzdárna
a planetárium hlavního mûsta
Prahy

� 4. Dus, A. J. – Proroctví 
a apokalypsy III. Novozákonní
apokryfy, Vy‰ehrad

� 5. Dülmen, V. R. – Kultura 
a kaÏdodenní Ïivot v raném
novovûku II. 16.–18. století, Argo

KnihkupcÛv tip:

� Voit, P. – Encyklopedie knihy, Libri

MARCELA MURÍNOVÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,

Václavské námûstí 34, Praha 1

PRALES
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Autor knihy, v˘razná postava ãeského vûdeckého
filozofického a spoleãenského Ïivota první po-

loviny minulého století, Emanuel Rádl, nepojímá
biologii jako izolovanû se vyvíjející speciální vûdu,
ale vykládá ji v ‰irokém rámci evropsk˘ch kultur-
ních dûjin, dûjin idejí a filozofie. Jeho nûmecky psa-
né dvousvazkové dílo zahrnuje období od renesan-
ce do zaãátku 20. století a stalo se historicky vÛbec
prvním monumentálním v˘kladem o dûjinách biolo-
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Po sto letech se ãeskému ãtenáfii
dostává do rukou kompletní

a moderní ãeské vydání dvoudílné
publikace Dûjiny biologick˘ch

teorií novovûku.

a c a d e m i a

Prvním kmotrem
v˘teãné publikace se
stal v˘znamn˘ ãesk˘

myslitel, profesor
filozofie Ladislav

Hejdánek 
(dole vpravo).

OkamÏik kfiestu:
zleva hlavní fie‰itel

Anton Marko‰,
pfiekladatel a editor

Tomá‰ Hermann,
kmotr publikace,
pfiedseda AV âR

Václav Paães,
ãesk˘ biolog,

filozof a spisovatel
Stanislav Komárek

a fieditel
nakladatelství

Academia 
Jifií Padevût

Jedním z editorÛ 
je objevitel 

tzv. „genového
pfiepínaãe“, resp.

objevu estetiky
bakteriálních kolonií,

biolog a filozof
Zdenûk Neubauer.

gie jako celku. Ve 20. století silnû ovlivnilo celou ge-
neraci filozofÛ a historikÛ zab˘vajících se zejména
vznikem v˘vojov˘ch teorií a darwinismu jako ‰iroké-
ho ideového proudu. Dnes patfií v rámci dûjin biolo-
gie jiÏ ke klasickému fondu.

Na slavnostním kfitu 21. února 2007 v praÏské li-
terární kavárnû nakladatelství Academia uvedl pub-
likaci Anton Marko‰ slovy: „Netu‰ili jsme, do ãeho
se pou‰tíme. KdyÏ jsme zaãali tuto knihu z nûmãiny
pfiekládat, komentovat, hledat souvislosti, hrabat se
v literárních pramenech, najednou na nás promluvil
neuvûfiitelnû bohat˘ a nádhern˘ svût vûdy, biologie
zvlá‰È, a historie.“ �
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DùJINY BIOLOGICK¯CH TEORIÍ NOVOVùKU 
V MODERNÍM âESKÉM P¤EKLADU
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Oddûlení ãíslicového zpracování signálÛ a syntézy fieãi 
Ústavu fotoniky a elektroniky AV âR, v. v. i., 

Vás v letním semestru 2007 zve na následující pfiedná‰ky:

19. 4. 2007
Dynamick˘ v˘bûr jednotek a ãesk˘ TTS systém ARTIC

Ing. Daniel Tihelka, Ph.D., KKY FAV ZâU PlzeÀ

Konverze hlasu zaloÏená na GMM a reziduální predikaci

Ing. Zdenûk Hanzlíãek, KKY FAV ZâU PlzeÀ

17. 5. 2007
Porovnání metod zv˘razÀování fieãi pomocí spektrálního odeãítání

Jan Sandr, ÚFE AV âR, v. v. i.

Hfiebenová filtrace pfii zv˘razÀování fieãi

Ing. Martin Vondra, Ph.D., ÚFE AV âR, v. v. i.

14. 6. 2007
Algoritmy adaptace lineárních detektorÛ signálÛ kódového multiplexu (DS-CDMA) 

minimalizujících stfiední kvadratickou chybu

Ing. Jan ·im‰a, CSc., ÚFE AV âR, v. v. i.

Nové smûry v radiovém pfienosu dat

Ing. Miroslav JeÏek, ÚFE AV âR, v. v. i.

Pfiedná‰ky se konají vÏdy ve ãtvrtek od 13:30 hod. v klubovnû ÚFE AV âR, v. v. i., 
Chaberská 57, Praha 8-Kobylisy.

Podrobnûj‰í informace: Ing. Petr Horák, Ph.D., e-mail: horak@ufe.cz

Krátká resumé pfiedná‰ek naleznou zájemci na adrese http://kolokvia.ufe.cz/ 
vÏdy pfiibliÏnû t˘den pfied konáním kolokvia.

Rada Matematického ústavu Akademie vûd âR, v. v. i.,
vypisuje konkurz na obsazení místa vûdeckého pracovníka.

PoÏadavky:

� v dobû nástupu do pracovního pomûru ukonãené doktorské studium nebo získána vûdecká hodnost

v oboru matematika nebo v pfiíbuzném oboru;

� pfiedpoklady pro samostatnou vûdeckou práci v oblasti základního v˘zkumu;

� jazykové znalosti;

� tuzemská nebo zahraniãní praxe vítána.

Pfiihlá‰ky s pfiílohami uveden˘mi na adrese http://math.cas.cz/position-cz.html zasílejte 

do 15. 4. 2007 v elektronické podobû 

na adresu: mathinst@math.cas

a zároveÀ po‰tou na adresu:

Matematick˘ ústav AV âR, v. v. i., sekretariát fieditele,

Îitná 25, 115 67  Praha 1.
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� statut cen Akademie vûd âR a jednací fiád Komise pro udû-
lování cen Akademie vûd âR;

� smûrnici Akademické rady AV âR pro udûlování Akademic-
ké prémie Praemium Academiae;

� jednací a volební fiád Grantové agentury AV âR;

� smlouvy mezi AV âR a SSâ AV âR, v. v. i., o správû areálu
Jilská – Husova a smlouvu mezi AV âR a ÚGN AV âR, v. v. i.,
o správû nemovitostí v Brnû ve Veslafiské ulici.

Jmenovala

� volební komisi Grantové agentury AV âR pro doplÀovací vol-
by do oborov˘ch rad v roce 2007 ve sloÏení: RNDr. Miroslav Flie-
ger, CSc. (MBÚ) – pfiedseda, Ing. Kvûta Pitterová (KNAV),
doc. Ing. Emil Pollert, DrSc. (FZÚ), Ing. Juraj Sedláãek, DrSc.
(ÚMG), Ing. Jaroslava Skfiivanová, CSc. (KAV);

� Ing. Ivana J. Dvorského (ÚDU) ãlenem Komise pro informaã-
ní technologie AV âR.
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Vyslovila souhlas 

� s podpisem memoranda o vûdecké spolupráci s Národním
fondem v˘zkumu (NRF) z Jihoafrické republiky;

� s dodatkem k dohodû o zfiízení a provozování spoleãného
pracovi‰tû AV âR a PRO.MED.CS Praha, a. s., t˘kajícím se pfiís-
pûvku PRO.MED.CS Praha, a. s., pro Grantovou agenturu AV âR;

� s tím, aby pfiedseda AV âR pfievzal zá‰titu nad uspofiádáním
konference s mezinárodní úãastí 20 let Turnaje mlad˘ch fyzikÛ,
která se uskuteãní ve dnech 10.–13. záfií 2007 v Hradci Králové.

Doporuãila

� V. Paãesovi, aby jmenoval Ing. Miroslava Indru, CSc.,
a Ing. Petra Vaníãka jako zástupce AV âR pro Ïádosti o certifiká-
ty SureServer EDU.

Vzala na vûdomí

� protokol o pfievedení práv a závazkÛ ze Stfiediska spoleãn˘ch
ãinností AV âR na Akademii vûd âeské republiky – Kanceláfi.

Informace z 27. zasedání Akademické rady AV âR
Na svém 27. zasedání, které se konalo dne 30. ledna 2007,

projednala Akademická rada tyto nejdÛleÏitûj‰í otázky:

Informace z 28. zasedání Akademické rady AV âR
Na svém 28. zasedání, které se konalo dne 13. února 2007,

projednala Akademická rada tyto nejdÛleÏitûj‰í otázky:

Svolává

� v souladu s ãl. 15 Stanov AV âR XXX. zasedání Akademické-
ho snûmu AV âR (druhé zasedání Snûmu v pátém funkãním obdo-
bí 2006–2010) na ãtvrtek 26. dubna 2007 v 9:30 hodin a navrhuje
mu tento program:
1. Zahájení, schválení programu zasedání a volba pracovních komi-

sí Akademického snûmu;
2. Návrh v˘roãní zprávy o ãinnosti Akademie vûd âR za rok 2006

a zpráva o ãinnosti Akademické rady za období od XXIX. zasedá-
ní Akademického snûmu;

3. Pfiedná‰ka (téma bude upfiesnûno);
4. Závûreãn˘ úãet Akademie vûd âR za rok 2006 a její souãasná

ekonomická situace;
5. Zpráva Dozorãí komise Akademického snûmu;
6. Volné návrhy;
7. Zpráva návrhové komise Akademického snûmu, schválení usne-

sení a závûr zasedání.

Schválila

� zpÛsob a harmonogram kontroly prÛbûhu fie‰ení v˘zkumn˘ch
zámûrÛ pracovi‰È AV âR a prÛbûÏného hodnocení v˘sledkÛ jejich
v˘zkumné ãinnosti.

Vyslovila souhlas 

� s návrhem J. Pánka, aby pfiedseda AV âR pfievzal zá‰titu nad
mezinárodní konferencí Restituce zkonfiskovan˘ch umûleck˘ch

pfiedmûtÛ. Pfiání nebo realita?, kterou pofiádá v Liberci ve dnech
27.–29. listopadu 2007 Centrum pro dokumentaci majetkov˘ch pfie-
vodÛ kulturních statkÛ obûtí II. svûtové války Ústavu pro soudobé
dûjiny AV âR, v. v. i.

Doporuãila

� pfiedsedovi AV âR udûlit pamûtní medaili Jana Patoãky 

� PhDr. Ivanu Dubskému, CSc. (Filosofick˘ ústav AV âR, v. v. i.),

� Dr. Klausi Nellenovi (Institut für die Wissenschaften vom Mens-
chen, VídeÀ, Rakousko),

� PhDr. RNDr. Jifiímu Polívkovi (Univerzita Karlova v Praze, Filo-
zofická fakulta, Ústav filosofie a religionistiky).

Vzala na vûdomí

� návrh rozpoãtu AV âR pro rok 2008 a stfiednûdobého v˘hledu
na léta 2009–2010,

� v˘sledky kontroly hospodafiení v Psychologickém ústavu AV âR
za léta 2004–2005 a opatfiení k nápravû zji‰tûn˘ch nedostatkÛ,

� v˘sledky kontroly hospodafiení ve Fyzikálním ústavu AV âR za
léta 2004–2005 a opatfiení k nápravû zji‰tûn˘ch nedostatkÛ,

� v˘sledky kontroly hospodafiení v Ústavu organické chemie
a biochemie AV âR za léta 2004–2005 a opatfiení k nápravû zji‰tû-
n˘ch nedostatkÛ,

� pfiehled vyuÏití investiãních prostfiedkÛ na informaãní technologie
v roce 2006 a pfiedpokládané investice v této oblasti na rok 2007,

� v˘roãní zprávu AV âR o poskytování informací za rok 2006.



ZÁVAÎNÉ PROJEDNÁVANÉ BODY A ZÁVùRY ZE ZASEDÁNÍ

Zmûna stálého hosta RVV
Námûstkem ministrynû ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy skupi-

ny pro v˘zkum a vysoké ‰koly a souãasnû stál˘m hostem RVV
byl jmenován Ing. Pavel Komárek, CSc.

Zástupce RVV v monitorovacích v˘borech a v mezirezort-
ním koordinaãním v˘boru

Zástupcem RVV v monitorovacích v˘borech pro Operaãní
program V˘zkum a v˘voj pro inovace a Operaãní program Pod-
nikání a inovace byl navrÏen její zpravodaj Ing. Miroslav Jane-
ãek, CSc., a zástupcem RVV a zároveÀ pfiedsedou mezirezortní-
ho koordinaãního v˘boru byl navrÏen sekretáfi RVV RNDr. Marek
BlaÏka.

Programy Operaãního programu Podnikání a inovace
Rada vzala na vûdomí projednání Operaãního programu Pod-

nikání a inovace ve vládû dne 17. ledna 2007 a poÏádala M·MT
a MPO o zaloÏení mezirezortního koordinaãního v˘boru k OP
PIa OP VaVpI, na jehoÏ sloÏení se oba orgány dohodnou s RVV.

Systém práce s experty EU
Materiál Systém práce s experty EU, kter˘ vypracoval Odbor

mezinárodní spolupráce ve v˘zkumu a v˘voji M·MT, obsahuje
úvod do práce ve v˘borech na evropské úrovni, ãlenûní expert-
ních skupin, nominaãní postupy, naznaãení moÏné spolupráce
s experty. Rada urãila zpravodajem k tomuto materiálu Ing. Miro-
slava Janeãka, CSc., a dále poÏádala M·MT o pfiedloÏení druhé
verze návrhu na dubnovém zasedání Rady.

Informace o návrhu na jmenování zástupce âR do expert-
ní pracovní skupiny Evropsk˘ technologick˘ institut 

V fiíjnu 2006 pfiedloÏila Evropská komise návrh nafiízení, kte-
r˘m se zfiizuje Evropsk˘ technologick˘ institut (ETI), samostat-
n˘ projekt propojující v˘zkum-vzdûlávání-inovace na ‰piãkové
úrovni, kter˘ nemÛÏe b˘t zamûÀován s jin˘mi projekty v˘zkumu
ãi vzdûlávání. Institut se zamûfií na rychlou aplikaci v˘sledkÛ
v˘zkumu do nov˘ch technologií. Rada souhlasila s navrÏením
Ing. J. DoleÏala, CSc., jako zástupce âR do expertní skupiny
ETI.

Úkoly RVV v roce 2007
Rada schválila své legislativní, nelegislativní a ostatní úkoly na

rok 2007 a schválila zpravodaje navrÏené k tûmto úkolÛm.

Zmûna ãlenÛ Pracovní skupiny 
Rada schválila návrh na zmûnu sloÏení PS Anal˘zy VaV: místo

prof. Ing. V. Haasze, CSc., je ãlenem prof. RNDr. J. Bednáfi, CSc.;
Ing. Miroslava Marka, CSc., nahradil Ing.Václav Hanke, CSc.
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Dále Rada schválila návrh zmûny sloÏení Meziresortní pracov-
ní skupiny pro pfiípravu Metodiky hodnocení VaV a jejich v˘sled-
kÛ v roce 2007: místo prof. PhDr. Petra MatûjÛ, Ph.D., se ãlenem
stal Ing. Václav Hanke, CSc.

Program VaV Ministerstva obrany Rozvoj dosaÏen˘ch ope-
raãních schopností ozbrojen˘ch sil âeské republiky

Rada jmenovala zpravodajem pro program VaV MO
prof. V. Pfienosila a odsouhlasila návrh stanoviska RVV, ve kte-
rém doporuãila vládû schválit materiál v pfiedloÏeném znûní po
zapracování pfiipomínek uveden˘ch ve stanovisku Rady.

Návrh v˘dajÛ státního rozpoãtu na VaV na roky 2008–2010
na ãinnost RVV

Rada schválila návrh rozpoãtu na rok 2008 s v˘hledem na léta
2009 a 2010 na ãinnost RVV. Sekretariátu Rady uloÏila zapra-
covat jej do celkového návrhu v˘dajÛ státního rozpoãtu na v˘-
zkum a v˘voj na rok 2008 s v˘hledem na léta 2009 a 2010
a také dofie‰it v co nejkrat‰ím termínu ve spolupráci s MF struk-
turu rozpoãtu v rámci M·MT vãetnû samostatného úãetnictví
odboru M5-sRVV.

Zmûna Statutu OK RVV a BK RVV
Rada schválila zmûnu Statutu odborn˘ch komisí RVV a zmûnu

Statutu Bioetické komise RVV.
Odmûny za ãinnost ãlena v odborné komisi a v Bioetické komi-

si stanoví pfiedseda RVV podle § 35 odstavce 8 zákona
ã. 130/2002 Sb., o podpofie v˘zkumu a v˘voje z vefiejn˘ch pro-
stfiedkÛ a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (zákon o podpofie v˘zkumu
a v˘voje), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Úhrada nákladÛ spja-
t˘ch s ãinností v odborné komisi a v Bioetické komisi je souãástí
této odmûny.

Projekt ‰etfiení profesního rÛstu absolventÛ doktorského
studia

Cílem projektu, na kterém se podílí âesk˘ statistick˘ úfiad
a AV âR, M·MT a RVV, je shromáÏdit údaje o nejkvalifikovanûj-
‰í ãásti na‰í populace, zejména informace o profesním rÛstu
osob s ukonãen˘m doktorsk˘m vzdûláním v âR.

Îádost o souhlas pro pouÏití rezervního fondu GA âR na
úhradu odvodu

V GA âR probûhla v roce 2005 kontrola Závûreãného úãtu ka-
pitoly státního rozpoãtu ze strany NKÚ, která zjistila pochybení
v oblasti provádûní rozpoãtov˘ch opatfiení, coÏ NKÚ oznaãil jako
rozpoãtovou nekázeÀ, následná kontrola FÚ pro Prahu 1 skonãi-
la v˘mûrem odvodu a penále.

Rada souhlasila s pfievedením prostfiedkÛ rezervního fondu
GA âR na úhradu pfiedepsaného odvodu a penále.

Informace z 220. zasedání
Rady pro v˘zkum a v˘voj
9. února 2007
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Rada Fyzikálního ústavu Akademie vûd âR,
vefiejné v˘zkumné instituce, vyhla‰uje vefiejné v˘bûrové fiízení

na obsazení funkce fieditele/fieditelky pracovi‰tû.

PoÏadavky:
� splnûní zákonn˘ch podmínek podle ustanovení § 17, 

odst. 4–6 zákona ã. 341/2005 Sb., o vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch
institucích, v platném znûní;

� vysoko‰kolské vzdûlání a vûdecká kvalifikace 
v nûkterém z oborÛ fyziky;

� v˘znamné v˘sledky tvÛrãí vûdecké ãinnosti;
� organizaãní schopnosti a zku‰enosti;

� jazykové znalosti;
� morální bezúhonnost.

Pfiihlá‰ku do v˘bûrového fiízení s kontaktními údaji, prohlá‰ením
uchazeãe, Ïe v pfiípadû jmenování fieditelem doloÏí splnûní

podmínek vypl˘vajících pro v˘kon této funkce z § 17 odst. 4 a 5
a zajistí splnûní podmínek vypl˘vajících z § 17 odst. 6 zákona 
ã. 341/2005 Sb., struãn˘m Ïivotopisem, doklady o dosaÏené
kvalifikaci a pfiehledem dosavadní praxe zasílejte písemnû

nejpozdûji do 10. dubna 2007 na adresu:
Pfiedseda Rady ústavu prof. Jifií Ch˘la,

Fyzikální ústav AV âR, v. v. i., Na Slovance 2, 182 21 Praha 8.

Obálku oznaãte na zadní stranû nápisem V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ.

Pfiedpokládá se, Ïe pfii pfiípadném osobním pohovoru pfied
v˘bûrovou komisí prokáÏe kandidát/kandidátka svou znalost
problematiky ústavu a pfiednese svou pfiedstavu o zámûrech,

které by ve funkci fieditele/fieditelky chtûl/chtûla realizovat.

Rada Matematického ústavu Akademie vûd âR,
vefiejné v˘zkumné instituce, vyhla‰uje vefiejné v˘bûrové fiízení

na obsazení funkce fieditele/fieditelky pracovi‰tû.

PoÏadavky:
� splnûní zákonn˘ch podmínek podle ustanovení § 17, 

odst. 4–6 zákona ã. 341/2005 Sb., o vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch
institucích, v platném znûní;

� vysoko‰kolské vzdûlání a vûdecká nebo 
vûdeckopedagogická kvalifikace v oboru;

� v˘znamné v˘sledky tvÛrãí vûdecké ãinnosti;
� organizaãní schopnosti a zku‰enosti;

� jazykové znalosti;
� morální bezúhonnost.

Pfiihlá‰ky se struãn˘m Ïivotopisem, 
doklady o dosaÏené kvalifikaci, pfiehledem dosavadní praxe, 
seznamem hlavních vûdeck˘ch prací a pfiedstavou o fiízení 

a rozvoji pracovi‰tû zasílejte písemnû nejpozdûji 
do 20. dubna 2007 na adresu:

Rada MÚ AV âR, v. v. i., Îitná 25, 115 67 Praha 1.

Obálku oznaãte V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ.

Rada Ústavu analytické chemie Akademie vûd âR,
vefiejné v˘zkumné instituce, vyhla‰uje vefiejné v˘bûrové fiízení

na obsazení funkce fieditele/fieditelky pracovi‰tû.

PoÏadavky:
� splnûní zákonn˘ch podmínek podle ustanovení 

§ 17 odst. 4–6 zákona ã. 341/2005 Sb., 
o vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch institucích, v platném znûní;

� vysoko‰kolské vzdûlání a vûdecká nebo
vûdeckopedagogická kvalifikace v oblasti chemick˘ch vûd;

� v˘znamné v˘sledky tvÛrãí vûdecké ãinnosti;
� organizaãní schopnosti a zku‰enosti;

� jazykové znalosti;
� morální bezúhonnost.

Pfiihlá‰ky se struãn˘m Ïivotopisem, 
doklady o dosaÏené kvalifikaci, pfiehledem dosavadní praxe
a seznamem hlavních vûdeck˘ch prací zasílejte písemnû

nejpozdûji do 10. dubna 2007 na adresu:
Ústav analytické chemie AV âR, v. v. i., sekretariát,

Vevefií 97, 602 00 Brno.

Pfiedpokládá se, Ïe pfii osobním pohovoru pfiednesete 
téÏ svou pfiedstavu o funkci, o niÏ se ucházíte, a o zámûrech,

které byste v ní chtûl/chtûla realizovat.

I. Oblast vûd o neÏivé pfiírodû
1. Sekce matematiky, fyziky a informatiky

II. Oblast vûd o Ïivé pfiírodû a chemick˘ch vûd
4. Sekce chemick˘ch vûd Ústav organické chemie a biochemie AV âR, v. v. i.,

si Vás dovoluje pozvat na pfiedná‰ky
z Cyklu zvan˘ch pfiedná‰ek na ÚOCHB/The IOCB 

Invited Lecture Series

30. bfiezna 2007
Biology Oriented Synthesis 

prof. Herbert Waldmann
MPI of Molecular Physiology, Dortmund, Nûmecko

4. dubna 2007
Advances in Transition Metal Lewis Acid 

– Mediated and Catalyzed Reactions

prof. E. Peter Kündig
Department of Organic Chemistry, University of Geneva,

Îeneva, ·v˘carsko

25. dubna 2007
Molecular Printboards

prof. David N. Reinhoudt
Faculty of Science and Technology, University of Twente,

Enschede, Nizozemsko

Pfiedná‰ky se konají vÏdy od 10:00 hod. v pfiedná‰kovém
sále Ústavu organické chemie a biochemie AV âR, v. v. i.,

Flemingovo námûstí 2, Praha 6.

BliÏ‰í informace: RNDr. Irena G. Stará, ÚOCHB AV âR, v. v. i.,
tel.: 220 183 315, e-mail: stara@uochb.cas.cz;

www.uochb.cas.cz.
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Rada Ústavu pro jazyk ãesk˘ Akademie vûd âR,
vefiejné v˘zkumné instituce, vyhla‰uje vefiejné v˘bûrové
fiízení na obsazení funkce fieditele/fieditelky pracovi‰tû.

PoÏadavky:
� splnûní zákonn˘ch podmínek podle ustanovení § 17, 

odst. 4–6 zákona ã. 341/2005 Sb., 
o vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch institucích, v platném znûní;

� vysoko‰kolské vzdûlání a vûdecká nebo
vûdeckopedagogická kvalifikace v oboru lingvistiky;
� v˘znamné v˘sledky tvÛrãí vûdecké ãinnosti;

� organizaãní a fiídicí schopnosti;
� jazykové znalosti;

� morální bezúhonnost.

Pfiihlá‰ky se struãn˘m odborn˘m Ïivotopisem, 
doklady o dosaÏené kvalifikaci, pfiehledem dosavadní praxe

a seznamem hlavních vûdeck˘ch prací doruãte písemnû
nejpozdûji do 12. dubna 2007 do 14:00 hod. po‰tou 

(pfiíp. pfiedejte osobnû) na adresu:
Rada Ústavu pro jazyk ãesk˘ AV âR, v. v. i.,

Letenská 4, 118 51 Praha 1.

V prÛbûhu osobního pohovoru budete vyzván/vyzvána 
k pfiednesení své pfiedstavy o zámûrech, které byste ve funkci,

o niÏ se ucházíte, chtûl/chtûla realizovat.

Rada Orientálního ústavu Akademie vûd âR,
vefiejné v˘zkumné instituce, vyhla‰uje vefiejné v˘bûrové
fiízení na obsazení funkce fieditele/fieditelky pracovi‰tû.

PoÏadavky:
� splnûní zákonn˘ch podmínek podle ustanovení § 17, 

odst. 4–6 zákona ã. 341/2005 Sb., 
o vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch institucích, v platném znûní;

� vysoko‰kolské vzdûlání a vûdecká nebo
vûdeckopedagogická kvalifikace v oboru 

orientalistika a afrikanistika, kter˘ je základní náplní
v˘zkumn˘ch projektÛ pracovi‰tû;

� akademická vûdecká hodnost je podmínkou, 
praxe na vedoucí funkci vítána;

� v˘znamné v˘sledky tvÛrãí vûdecké ãinnosti;
� organizaãní schopnosti a zku‰enosti;

� jazykové znalosti a morální bezúhonnost.

Pfiihlá‰ky se struãn˘m Ïivotopisem, doklady o dosaÏené
kvalifikaci, pfiehledem dosavadní praxe, seznamem hlavních
vûdeck˘ch prací a struãn˘ch tezí o sv˘ch zámûrech zasílejte

písemnû nejpozdûji do 15. 4. 2007 na adresu:
Rada Orientálního ústavu AV âR, v. v. i. (k rukám pfiedsedy),

Pod Vodárenskou vûÏí 4, 182 08 Praha 8.

Pfiedpokládá se, Ïe pfii osobním pohovoru rozvedete 
svou pfiedstavu o funkci, o niÏ se ucházíte, a o zámûrech,

které byste v ní chtûl/chtûla realizovat.

Rada Národohospodáfiského ústavu Akademie vûd âR,
vefiejné v˘zkumné instituce, vyhla‰uje vefiejné 

v˘bûrové fiízení na obsazení 
funkce fieditele/fieditelky pracovi‰tû.

PoÏadavky:
� splnûní zákonn˘ch podmínek podle ustanovení § 17, 

odst. 4–6 zákona ã. 341/2005 Sb., o vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch
institucích, v platném znûní;

� Ph.D. vzdûlání a vûdecká nebo vûdeckopedagogická
kvalifikace v oboru ekonomie;

� v˘znamné v˘sledky tvÛrãí vûdecké ãinnosti 
v oboru ekonomie;

� organizaãní schopnosti a manaÏerské zku‰enosti;
� jazykové znalosti;

� morální bezúhonnost.

Pfiihlá‰ky se strukturovan˘m Ïivotopisem, 
doklady o dosaÏené kvalifikaci, pfiehledem dosavadní praxe

a seznamem hlavních vûdeck˘ch prací za‰lete 
nebo doruãte písemnû nejpozdûji do 23. dubna 2007 

do 16:00 hod. na adresu:
Rada Národohospodáfiského ústavu AV âR, v. v. i.,

Politick˘ch vûzÀÛ 7, 111 21 Praha 1.
Obálku oznaãte nápisem V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ.

Pfiedpokládá se, Ïe pfii osobním pohovoru pfiednesete 
svou pfiedstavu o funkci, o niÏ se ucházíte, a o zámûrech,

které byste v ní chtûl/chtûla realizovat.

Rada Ústavu státu a práva Akademie vûd âR,
vefiejné v˘zkumné instituce, vyhla‰uje vefiejné 

v˘bûrové fiízení na obsazení 
funkce fieditele/fieditelky pracovi‰tû.

PoÏadavky:
� splnûní zákonn˘ch podmínek podle ustanovení § 17 

odst. 4–6 zákona ã. 341/2005 Sb., o vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch
institucích, v platném znûní;

� vysoko‰kolské vzdûlání a vûdecká nebo
vûdeckopedagogická kvalifikace v oboru právo;
� v˘znamné v˘sledky tvÛrãí vûdecké ãinnosti;
� organizaãní schopnosti a zku‰enosti;

� jazykové znalosti;
� morální bezúhonnost.

Pfiihlá‰ky se struãn˘m Ïivotopisem, 
doklady o dosaÏené kvalifikaci, pfiehledem dosavadní praxe

a seznamem hlavních vûdeck˘ch prací je tfieba doruãit
nejpozdûji do 13. dubna 2007 na adresu:

Ústav státu a práva AV âR, v. v. i.,
Národní 18, 116 00 Praha 1.

Pfiihlá‰ky zasílejte v zalepené obálce oznaãené nápisem
V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ.

Pfiedpokládá se, Ïe pfii osobním pohovoru 
pfied v˘bûrovou komisí pfiednesete téÏ svou pfiedstavu

o funkci, o niÏ se ucházíte, a o zámûrech, 
které byste v ní chtûl/chtûla realizovat.

III. Oblast humanitních a spoleãensk˘ch vûd
7. Sekce sociálnû-ekonomick˘ch vûd

9. Sekce humanitních a filologick˘ch vûd
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INTERVIEW
We Need to Change Our Way of Thinking and We
Need Quality
An interview with a remarkable hematologist and
cancer specialist, Prof. Pavel Klener, who is a former
minister of health, pro-rector of Charles University,
presidential candidate, director of the Institute 
of Hematology and Blood Transfusion and head 
of the 1st Medical Department of the university’s 1st

Faculty of Medicine. He presents his views on 
the relationship between Czech universities and
the Academy of Sciences, as well as on the system
of continuing education of doctors and funding of
science projects.

SCIENCE AND RESEARCH
Leopold Katz and Czech Academy of Sciences
and Arts
On the occasion of the 80th anniversary of the death
of an important patron and supporter of the Czech
Academy of the Sciences and Arts – Leopold Katz
(1854–1927) the Institute of Contemporary History
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arranged an excursion to the family vault at Ol‰any
Cemetery. The text introduces some new details
about this Jewish attorney who financially supported
two generations of Czech painters and sculptors
(for example, V. Hynais, M. Ale‰, J. V. Myslbek,
M. ·vabinsk˘ and others) and was the most impor-
tant personage of the Czech-Jewish assimilation
movement in the second half of the 19th century.

Neãtiny at the Crossroads
The 8th interdisciplinary seminar, Nature and Culture
on new crossroad, in Neãtiny from 15th–18th January
2007, under the patronage of the University of West
Bohemia in Pilsen, welcomed the most renowned
scientists in various branches as well as artists,
the public and students.

Interest in Oral History increases
Constitutive meeting of the Czech Oral History
Association took part on 8th January 2007 in 
the Academy building. The method of oral history
in Eastern Europe is less prevalent than in the West,
so the meeting was some kind of breakthrough.

Studium Europy Wschodniej 
UNIWERSYTET WARSZAWSKI

vyhla‰uje

7. roãník konkurzu na 25 stipendií

pro uchazeãe z postkomunistick˘ch zemí 

na 2leté studium otázek stfiední 

a v˘chodní Evropy 

od 1. fiíjna 2007 do 30. ãervna 2009.

Podmínky konkurzu 

a bliÏ‰í informace o programu naleznete 

na adrese: http://www.studium.uw.edu.pl.

Vûdecká rada Akademie vûd âR,
Grémium pro vûdeck˘ titul 

a komise pro obhajoby 
doktorsk˘ch disertací 

v oboru Astronomie a astrofyzika
oznamuje:

Obhajoba doktorské disertaãní práce

Fine Structures in and around Sunspots

and Pores

RNDr. Michala Sobotky, CSc.,

k udûlení vûdeckého titulu doktor vûd se koná

dne 16. dubna 2007 ve 14:00 hod.

v Astronomickém ústavu AV âR, v. v. i., 

Boãní II/1401, Praha 4.

ACADEMIA
Painting the Jungle
Painting the Jungle, the amply illustrated publication
of an excellent Czech author of scientific drawings,
Jan Dungel, brings together fascinating photos and
drawings of the jungle from his journeys through
South America – Amazonian rainforests, savannahs
(grassland with widely spaced trees), Llanos
(extensive systems of grasslands on flat plains)
or in Pantanal (the world’s largest wetland area
in Brazil, Bolivia and Paraguay).



OTÁZKA VINY
Pfiíspûvek k nûmecké otázce
Jaspersova kníÏka o vinû vy‰la v roce 1946. Nûmci její

vydání – pouh˘ rok po váleãné poráÏce – nijak neuvítali.
Text není jen historick˘m dokumentem dokreslujícím dáv-
no minulou situaci pováleãného Nûmecka, ale pfiiná‰í po-
znání, Ïe my v‰ichni jsme odpovûdni za minulost, a také
za budoucnost, ale zejména pfied budoucností. âesk˘ pfieklad byl poprvé vydán v roce 1969
a dodnes neztratil nic ze své aktuálnosti.

Jaspers K., Academia, Praha 2006. Vydání 1.

V HLAVNÍ ROLI FERDINAND VANùK
Postavu Ferdinanda VaÀka jako své stylizované alter ego pouÏil Václav Havel poprvé

v Audienci roku 1975 a od té doby se poãet divadelních her s tímto hrdinou rozrostl na deset.
Specifikem antologie, kterou nakladatelství Academia pfiichystalo jako dárek k jubileu Václava
Havla, není jen to, Ïe hry vycházejí v âesku spoleãnû poprvé, ale také skuteãnost, Ïe Arest,
Sanitární noc a Pfiíjem vycházejí oficiálnû vÛbec poprvé.

Havel V., Landovsk˘ P., Kohout P., Dienstbier J., Academia, Praha 2006. Vydání 1.

P¤ÍBùH
Imre Kertész: Protokol – Péter Esterházy:
Îivot a literatura
Vûãné téma manipulace, zneuÏívání moci a totalitarismu je základním námûtem kratiãké

povídky I. Kertésze, jeÏ je zaloÏena na epizodû z autorova Ïivota. Na základû nicotného kon-
fliktu se státní mocí se rozvíjí pesimistická úvaha o tom, jak hluboce jsou v nás zakofienûny
agrese i strachy, které jsme mylnû pfiisuzovali jen podmínkám nedemokratick˘ch pomûrÛ.
Téma pak vlastním zpÛsobem zpracovává Péter Esterházy a zneklidÀující text KertészÛv
zaãíná Ïít sv˘m vlastním Ïivotem. Není v‰ak zcela zfiejmé, zda jde o literaturu v Ïivotû, nebo
o Ïivot v literatufie.

Kertész I., Esterházy P., Academia (edice Janus), Praha 2006. Vydání 1.

KOMPENDIUM STATISTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT
Publikace zamûfiená na statistickou anal˘zu experimentálních dat tfiídí úlohy podle charak-

teru a pÛvodu dat (chemick˘ch, fyzikálních, biochemick˘ch, ekonomick˘ch apod.). V kaÏdé
kapitole je uveden postup anal˘zy dat, vzorov˘ pfiíklad s komentovan˘m v˘stupem z poãítaãe
a vzorem protokolu.Vzorov˘ software a data k úlohám jsou na doprovodném kompaktním dis-
ku. Kniha je vítanou pomÛckou pro studenty vysok˘ch ‰kol technického, pfiírodovûdného i eko-
nomického smûru, dále je urãena pracovníkÛm v˘zkumn˘ch ústavÛ, podnikov˘ch a kontrol-
ních laboratofií a zku‰eben ke kontrole kvality. Jedná se o druhé pfiepracované a roz‰ífiené
vydání.

Meloun, M., Militk ,̆ J., Academia, Praha 2006. Vydání 1.

ENCYKLOPEDIE HUB A LI·EJNÍKÒ
Do rozmanité fií‰e hub patfií jak mikroskopické druhy o velikosti nûkolika málo tisícin mili-

metru a viditelné pouze pod mikroskopem, tak velké houby, které vytváfiejí plodnice vût‰í neÏ
jeden metr s hmotností nûkolika desítek kilogramÛ. Encyklopedie obsahuje více neÏ 7100 he-
sel druhÛ, rodÛ a ãeledí hub, jeÏ jsou fiazeny abecednû podle ãesk˘ch názvÛ. To umoÏÀuje ry-
chlé vyhledání základních informací o kaÏdém taxonu vãetnû jeho zafiazení do systematic-
k˘ch jednotek aÏ do v˘‰e fiádu. Text je doplnûn 240 ãernobíl˘mi kresbami a 96 barevn˘mi
fotografiemi.

Antonín, V., Academia, Praha 2006. Vydání 1.

NOVÉ KNIHY
NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA
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DIVADELNÍ KOST¯M

T
ak trochu z jiného „soudku“ byla v˘stava
Milici Gedeonové – Návrhy divadelních
kost˘mÛ – ve foyer budovy Akademie

vûd na Národní 3 v Praze.Tvorba autorky je pfie-
váÏnû spjata s kladensk˘m divadlem, kde se
pfies 30 let podílela na vût‰inû inscenací. Pfies
vûrnost kladenskému divadlu jsme se s jejím
jménem setkávali nejen v dal‰ích ãesk˘ch, ale
i moravsk˘ch a slovensk˘ch divadlech. Návrhy
kost˘mÛ vytvofiila také pro inscenace Hudeb-
ního divadla v Karlínû.

Na vernisáÏi 12. února t. r. pfiedstavila Milicu
Gedeonovou (vlevo) a její tvorbu Sylva Mare‰ová.

jeen


