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Jan Amos Komensk˘ 
(28. 3. 1592–15. 11. 1670),
myslitel, církevní reformátor,
spisovatel, básník, kazatel,
kartograf, pfiekladatel,
vynikající uãitel a propagátor
spolupráce mezi národy 
na základû jejich intelektuální
úrovnû a vzdûlanosti.
Od jeho narození uplynulo
letos v bfieznu 415 let.

ab DUBEN 2007
bulletin 4



bulletin
ak

ad
em

ick
˘

ak
ad

em
ick

˘ bulletinDOKTORSKÁ STUDIA
SPOLEâNù

Charakter pfiátelského a neformálního set-
kání mûl dne 13. bfiezna t. r. podpis Rámcové
smlouvy o spolupráci pfii realizaci doktor-
sk˘ch studijních programÛ mezi Univerzitou
Karlovou v Praze a Akademií vûd âeské re-
publiky. PfiedstavitelÛm obou institucí, ktefií
se k signataci dokumentu se‰li ve vile Lanna,
umoÏnilo teplé a sluneãné poãasí obdivovat
nejen reprezentativní interiéry Lannovy vily,
ale také vyuÏít otevfieného prostoru terasy.
Právû zde, mezi romantick˘m sloupovím za-
chytil snímek Franti‰ka ·mahela, jak pfiedá-
vá se skromností jemu vlastní svou novou
publikaci (viz protûj‰í stranu) Mojmíru Hory-
novi. A zde jsem se také krátce zeptala, ãím
je ãerstvû podepsaná smlouva pro obû insti-
tuce v˘znamná? 

Rektor UK Václav Hampl: Podepisovali
jsme vlastnû dva dokumenty. Jedním je Rám-
cová smlouva o spolupráci s Akademií vûd
âR ve vûci doktorsk˘ch studijních progra-
mÛ a druh˘m jiÏ konkrétnûj‰í smlouva o dok-
torsk˘ch programech v biomedicínû. Pragma-
tickou motivací byla zmûna právní formy AV
âR, takÏe jsme potfiebovali smlouvu uvést do
souladu s novou situací. Spolupráce konkrét-
nû v biomedicínû funguje jiÏ fiadu let a vûfiím,
Ïe k oboustranné spokojenosti. Díky ní mají
na‰i doktorandi moÏnost pracovat na velmi
zajímav˘ch ‰piãkov˘ch pracovi‰tích Akade-
mie vûd, pro niÏ se stávají zdrojem mlad˘ch
mozkÛ a ‰ikovn˘ch rukou.

Zastfie‰ující smlouvu vnímám jako jistou
nadûji, Ïe bychom tento úspû‰n˘ model
mohli zavádût i do jin˘ch oborÛ.

Pfiedseda AV âR Václav Paães: Souhlasím. Je to jen formali-
zace stávajícího, co uÏ existuje. S Univerzitou Karlovou v Praze
máme v˘bornou letitou spolupráci. Univerzita Karlova je nejbliÏ-
‰ím spolupracovníkem, fiekl bych bratrem, akademick˘ch ústavÛ.
Samozfiejmû, Ïe „technické“ ústavy tíhnou spí‰e k âeskému vy-
sokému uãení technickému, brnûnsk˘m ústavÛm je zase bliÏ‰í
Masarykova univerzita a VUT, ale pfieci jen je Univerzita Karlova
na‰ím nejvût‰ím a nejbliÏ‰ím partnerem. I já vûfiím, Ïe úspû‰n˘
model, kter˘ funguje v biomedicínû, roz‰ífiíme také na dal‰í dok-
torské programy. �

Text a foto MARINA HUÎVÁROVÁ
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Bylo to symbolické. Na setkání pfiedsednictva Akademie vûd âR s vedením 
Univerzity Karlovy, které se konalo ve vile Lanna 13. bfiezna 2007, pfiedal

pfiedseda Vûdecké rady AV âR Franti‰ek ·mahel rektorovi UK Václavu
Hamplovi svou nejnovûj‰í knihu. A nebyla to kniha ledajaká. Pod názvem Die
Prager Universität im Mittelalter – The Charles University in the Middle Ages ji
vydalo proslulé nakladatelství Brill (zaloÏené roku 1683), které uÏ sv˘mi dvûma
sídly (Leiden s nejstar‰í nizozemskou univerzitou a Boston s Harvardem) zaji‰-
Èuje této publikaci roz‰ífiení do vûdeck˘ch knihoven na celém svûtû.

Na zhruba 650 stranách shromáÏdil prof. ·mahel své anglické a nûmecké
studie o dûjinách praÏské univerzity v prvním století jejího v˘voje. Právû teh-
dy dosáhlo vysoké uãení Karla IV. nejvût‰ího a pozdûji neopakovatelného v˘-
znamu. Bylo zpoãátku jedinou univerzitou ve stfiední, v˘chodní a severní Ev-
ropû, takÏe sehrálo vynikající úlohu ve v˘voji vzdûlanosti mnoha národÛ. Poté
se stalo první evropskou univerzitou, která se odklonila od katolick˘ch zákla-
dÛ a pfiedznamenala v˘voj protestantského vysokého ‰kolství. Dûjinami toho-
to jedineãného vzdûlávacího ústavu se zab˘val F. ·mahel po nûkolik deseti-
letí a ve sv˘ch studiích osvûtlil fiadu stûÏejních otázek – od problematiky jejího
zaloÏení, organizaãní struktury a skladby studentstva pfies Kutnohorsk˘ de-
kret a nástup husitství aÏ po kvodlibetní rozpravy o náboÏensk˘ch a spole-
ãensk˘ch otázkách doby ãi po místo Prahy mezi evropsk˘mi univerzitami.
Mezi ·mahelovy silné stránky patfií hluboké proniknutí do dûjin pozdnû stfie-
dovûkého my‰lení, proto se zde objevují také studie o velk˘ch osobnostech
ranû reformaãní doby, zejména Viklefovi, Husovi a Jeron˘mu PraÏském.

Kniha má nejen dokonalou úpravu, ale i pozoruhodnou kompozici, neboÈ je
ãlenûna do tfií oddílÛ (vûnovan˘ch univerzitû jako celku, filozofické fakultû a dû-
jinám idejí), z nichÏ kaÏd˘ obsahuje po sedmi studiích. Byla zafiazena do pres-
tiÏní ediãní fiady Education and Society in the Middle Ages and Renaissance,
která shrnuje nejv˘znamnûj‰í práce o dûjinách stfiedovûké a ranû novovûké
vzdûlanosti. Spolu s monumentálním tfiísvazkov˘m dílem Die Hussitische
Revolution, které bylo roku 2002 zafiazeno do renomované série Monumenta
Germaniae Historica Schriften, pfiedstavuje jeden z vrcholn˘ch vûdeck˘ch v˘-
konÛ Franti‰ka ·mahela a souãasné ãeské historiografie. ZároveÀ se stává do-
kladem, Ïe nejlep‰í práce z pera pfiedstavitelÛ ãesk˘ch humanitních vûd – byÈ
se soustfieìují k bohemikální tematice – mohou ve svûtû dosáhnout vrchol-
ného ohlasu a uznání. �
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Ústav organické
chemie a biochemie

AV âR sídlí 
v praÏsk˘ch

Dejvicích.

bulletin

Akademick˘ bulletin informoval v ã. 9/2006 o podpi-
su smlouvy ke vzniku nového v˘zkumného centra Gi-
lead Sciences Research Center (GSRC), kter˘ svou
v˘raznou finanãní podporou umoÏnila právû firma
Gilead a jehoÏ laboratofie byly slavnostnû otevfieny
1. záfií loÀského roku.V tomto svûtle znûly nyní publi-
kované zprávy z médií ponûkud absurdnû a znovu
upozornily na známou vûc, Ïe Ïádná informace ne-
mÛÏe b˘t nikdy podána v celé ‰ífii své sloÏitosti.

Zmínûná látka MK-612, kterou pfiipravili ãe‰tí vûd-
ci v rámci spoleãného projektu s Katolickou univerzi-
tou v Leuvenu a firmou Gilead Sciences, je mimo-
fiádnû nadûjná proti poxvirÛm, a to vãetnû prav˘ch
ne‰tovic. Tím odpovídá v˘zkumnému programu fi-
nancovanému americkou vládou prostfiednictvím
NIH (Ústavu národního zdraví). Ov‰em cesta k no-
vému léãivu je extrémnû dlouhá, je tfieba provést
podrobn˘ v˘zkum látky, získat informace o mnoha
okolnostech t˘kajících se její toxicity, metabolizmu,
a pochopitelnû také zhodnotit komerãní aspekty
mnohamiliardové investice do nového léãiva. Tento
v˘zkum a jednání o dal‰ím osudu látky zdaleka ne-
jsou ukonãené a uzavfiené, uvádí fieditel ÚOCHB
AV âR, v. v. i., Zdenûk Havlas.

Pana fieditele Havlase se tedy ptám, jak je to
s budoucností látky MK-612, na jejímÏ poãátku
stál prof. Antonín Hol˘ a Marcela Kreãmerová,
a o níÏ se belgick˘ profesor Eric De Clerq, kter˘
právû ve dnech, kdy propukl mediální poplach,
obdrÏel ãestn˘ doktorát Univerzity Karlovy, vyjád-
fiil, Ïe za svou vûdeckou kariéru se je‰tû nikdy
s tak úãinn˘m preparátem nesetkal? 

Rád bych upfiesnil, Ïe léãivo prochází obecnû asi
tfiemi stadii vzniku. V prvním stadiu se vyvíjí che-
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Zaãátkem bfiezna otiskla nûkterá média zprávu, Ïe
o nové pfievratné antivirotikum vyvinuté t˘mem

prof. Antonína Holého z Ústavu organické chemie
a biochemie AV âR nemá pr˘ nikdo zájem. Aãkoli je

látka MK-612 úãinnûj‰í neÏ dosavadní léky
a pÛsobí na zatím neb˘vale ‰iroké spektrum
virov˘ch onemocnûní, americká firma Gilead

Sciences ji údajnû není ochotna vyvíjet, protoÏe by
konkurovala sv˘m jiÏ zaveden˘m produktÛm.

Toto odsouzení pak bylo zobecnûno na cel˘
farmaceutick˘ prÛmysl.

t é m a  m û s í c e

mická slouãenina, která je schopna v tomto pfiípadû
viry nûjak˘m zpÛsobem ovlivÀovat. Ve druhém sta-
diu se v biologick˘ch laboratofiích na urãitém okru-
hu modelov˘ch virÛ musí zjistit, zda je chemická
slouãenina jist˘m zpÛsobem aktivní. Teprve pokud
jsou tyto dvû fáze úspû‰né, pfiichází na fiadu firem-
ní v˘zkum, kdy firma preparát pfiebírá. Látka se stá-
vá záleÏitostí preklinick˘ch a posléze klinick˘ch stu-
dií, kdy se zkou‰í uÏ pfiímo na lidech.

První dvû fáze u látky s kódov˘m oznaãením
MK-612, která u nás byla pfiipravena a testována,
jsou uzavfieny. V˘sledky naznaãují, Ïe je zcela mi-
mofiádnû úãinná proti virÛm, a je pozoruhodné, Ïe
byla pozorována také pomûrnû malá toxicita.Teì by
se mûla pfiedat farmaceutické firmû, ov‰em pfiípra-
vû léãiva pfiedcházejí je‰tû dal‰í kroky. Látka vychá-
zející z chemické laboratofie nûkdy nesplÀuje nû-
která kritéria pro léãiva nutná, jako je rozpustnost,
prÛchod pfies membrány, stabilita v organizmu
a podobnû. Vût‰inou se z ní pfiipravuje jist˘ derivát,
kter˘ fie‰í otázku rozpustnosti a transportu pfies
membrány tak, aby se dostal k cílovému objektu,
jenÏ má ovlivnit, v tomto pfiípadû tedy znemoÏnit
viru dal‰í Ïivot nebo replikaci.

K tomu, aby uskuteãnila preklinické a klinické tes-
ty, se musí kaÏdá farmaceutická firma rozhodnout
na základû tfií okruhÛ otázek. První okruh v podsta-

NEBEZPEâNÁ KONKURENCE NEBO
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I takto si lze
pfiedstavit strukturu
látky MK-612.

tû vypl˘vá z chování látky v organizmu a testuje se
v preklinick˘ch testech. U MK-612 to doposud neví-
me, protoÏe u nás testujeme pouze na tkáÀov˘ch
modelech. TûÏko tedy fiíci, jak se bude skuteãnû
chovat v organizmu, dokud se neudûlají testy. Látka
se napfiíklad mÛÏe kumulovat v nûkterém z tûlních
orgánÛ, typicky tfieba v ledvinách, nebo mÛÏe b˘t
zabudována do nukleové kyseliny a zmûnit genetic-
ké chování, mÛÏe se projevit toxicita, která pfiedtím
na modelov˘ch pfiípadech nebyla prokázána.

Kterékoliv stadium, kter˘koliv negativní test zna-
mená, Ïe látka není vhodn˘m kandidátem na v˘voj
léãiva, aÈ uÏ se v pfiípravné fázi jevila jakkoliv nadûj-
nû! KdyÏ v‰e dobfie dopadne a preklinické testy
prokáÏí, Ïe vhodná je, teprve pak se rozhoduje, zda
se bude klinicky testovat.

Farmaceutická firma poté musí brát v úvahu nû-
kolik faktorÛ. Tím prvním jsou otázky ekonomické.
Schvalování léãiv, obzvlá‰tû tûch, jeÏ mají mít celo-
svûtovou pÛsobnost, je ãasovû, a zejména finanãnû
nesmírnû nároãné. Mluvíme o ‰esti, osmi, deseti le-
tech, podle toho, proti jaké nemoci je urãeno. A fi-
nanãní náklady dosahují osmi set milionÛ aÏ jedné
miliardy dolarÛ. Pfii tak obrovsk˘ch nákladech musí
firma samozfiejmû posoudit v‰echna pro a proti,
zda se látka má nebo nemá pfievést na léãivo a má-
-li se pokraãovat v pfiíslu‰n˘ch testech. Také dlou-
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hodobá strategie firmy a její zamûfiení ovlivÀuje
skuteãnost, zda bude látku vyvíjet jako léãivo, pro-
toÏe Ïádná farmaceutická firma si nemÛÏe dovolit
vyrábût léky na v‰echny nemoci, které na svûtû exi-
stují. Protivirové úãinky preparátÛ jsou doménou fir-
my Gilead, a tudíÏ i na‰e nové MK-612 v globálním
pohledu spadá do jejich zamûfiení. Nicménû hlavní
prioritou Gilead je léãivo proti AIDS a nalezení léãi-
va proti hepatitidû C, na niÏ v podstatû neexistuje
Ïádn˘ pofiádn˘ lék, a rozhodnû je tfieba, aby se jí
vûda a farmaceutick˘ prÛmysl vûnovaly.

Pokud by firma Gilead mûla pfievzít dal‰í látku, ‰la
by do velmi riskantního projektu, kter˘ mÛÏe

a nemusí vyjít, musela by nejen investovat velké
mnoÏství penûz, ale také roz‰ífiit svou kapacitu nato-
lik, aby byla schopna paralelnû vyvinout dal‰í látku.
V pfiípadû MK-612 by navíc skuteãnû nahrazovala
své vlastní léãivo, které sice není tak aktivní a má nû-
které nepfiíjemné vedlej‰í úãinky, ale je uznané a na
fiadu virÛ, jeÏ by pokr˘vala nová látka, úãinkuje.
V‰echny tyto faktory zásadního charakteru musí fir-
ma zváÏit a podle toho rozhodnout, zda se léãivo
bude, nebo nebude vyvíjet. ProtoÏe cel˘ proces
mÛÏe b˘t v kaÏdém kroku z nûjakého dÛvodu ne-
úspû‰n ,̆ i samo rozhodnutí nese urãité riziko za re-
lativnû veliké peníze. PfiestoÏe máme tedy v ruce lát-
ku, o níÏ fiekl profesor Eric De Clerq, Ïe takovou je‰tû
v testování nevidûl, v tuto chvíli si nemÛÏeme b˘t jis-
ti, zda z ní bude, nebo nebude finálnû léãivo.

Tato pfiirozená skepse vypl˘vající z uváÏení
v‰ech moÏn˘ch rizik byla v tisku zveliãena a objevi-
ly se spekulace, Ïe firma Gilead nemá o v˘voj toho-
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to léãiva zájem. KdyÏ jsme se v‰ak proti tomu ohra-
dili a vydali tiskové prohlá‰ení, tak se v tisku objevi-
la opaãná zveliãená interpretace, Ïe zásluhou novi-
náfiské obce se podafiilo pfiimût farmaceutickou
firmu, aby se vûnovala v˘voji léãiva z látky, kterou
máme v ruce.

Souãasná situace je asi taková, Ïe paradoxnû
pfiesnû tehdy, kdy média záleÏitost kolem MK-612
rozvifiovala a prof. De Clerq dostával ãestn˘ dokto-
rát Univerzity Karlovy, jsme v Praze jednali se zá-
stupkyní firmy Gilead o dal‰ích konkrétních krocích.
Nám vyplynuly jisté úkoly ve snaze zv˘‰it stabilitu
této látky v organizmu, Gileadu dal‰í testy, které po-
vedou k preklinick˘m studiím. Na projektu tedy po-
kraãujeme, ale nemÛÏe garantovat, Ïe v˘sledkem
bude léãivo.

JestliÏe se tedy firma Gilead zamûfiuje pfieváÏ-
nû na léãiva proti AIDS a hepatitidû typu C, mÛ-
Ïete novou látku nabídnout tfieba jiné firmû?

KdyÏ pfiipravujeme nové látky, dûláme je s tím, Ïe
budou moÏná aktivní proti nûkter˘m virÛm, jichÏ se
testuje velk˘ soubor. Na‰e priorita není identická
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Eric de Clerq 
obdrÏel 8. bfiezna 2007

v Karolinu 
ãestn˘ doktorát

Univerzity Karlovy
v Praze.

s prioritou firmy Gilead. My jsme samozfiejmû vdûã-
ni za kaÏdou látku, která je nûjak˘m zpÛsobem v˘-
jimeãná, aÈ uÏ je proti tomu nebo onomu viru nebo
napfi. proti rakovinû.

Nabídnout ji samozfiejmû mÛÏeme komukoliv.
S firmou Gilead máme urãité vztahy a smlouvy, kte-
ré jí dávají prioritu v˘bûru, ale pokud nemá zájem,
mÛÏeme produkt nabídnout nûkomu jinému. A po-
kud nespadá do okruhu látek, které Gilead finanãnû
podporuje, pak ji dokonce nemusíme ani oslovovat
jako první.

V pfiípadû látky MK-612 je situace tro‰ku jiná,
protoÏe spadá do grantu financovaného NIH, kde je
firma Gilead jedním z partnerÛ, a má tudíÏ pfiiroze-
né právo si v˘sledky nûjak˘m zpÛsobem drÏet. Ne-
budu zastírat, Ïe je obãasnou taktikou farmaceutic-
k˘ch firem, ale nejen jich (mÛÏe se to t˘kat
automobilového prÛmyslu stejnû jako v˘roby prací-
ho prá‰ku apod.) nûco udûlat, aby se pfiedbûhla
konkurence.

Jak tedy jako potenciální konkurenti mÛÏete
pfiedejít tomu, aby nûkdo vá‰ „v˘robek“ nescho-
val, jak se v médiích popla‰nû sdûluje?

Dá se tomu do jisté míry pfiedejít tím, Ïe si bude-
te vybírat partnery, ktefií se chovají relativnû slu‰nû.
Firma Gilead jistû k takov˘m partnerÛm patfií. Pfied
ãasem jsme oznamovali, Ïe do 68 státÛ svûta bu-
deme dodávat léãiva proti AIDS bez nároku na ja-
koukoliv odmûnu, a to jak my, tak firma Gilead.
Vypl˘vá z toho i skuteãnost, Ïe pfiestoÏe se firma
samozfiejmû musí starat o ekonomické otázky, aby
uspûla mezi konkurenty, je ochotna pfiem˘‰let
i o nûãem takovém, jako je zdraví lidstva. �

MARINA HUÎVÁROVÁ

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

21. kvûtna 2007
A Tale of Two States: From Iron Oxo Diatomic

to Cytochrome P450 and Other Oxidation Catalysts

prof. Sason Shaik 
Department of Organic Chemistry, The Hebrew University, Jerusalem, Izrael

28. kvûtna 2007
Reaction Chemistry Meets Lithography

prof. Colin Nuckolls
Department of Chemistry, Columbia University, New York, USA

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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Bohatá nabídka pfiedná‰ek pfiilákala druh˘ bfiez-
nov˘ t˘den do rozlehl˘ch sálÛ Akademie vûd

pfies 1500 posluchaãÛ, z nichÏ pfieváÏnou vût‰inu
tvofiili stfiedo‰kol‰tí studenti z praÏsk˘ch a stfiedo-
ãesk˘ch ‰kol. Pondûlní cyklus zahájila prof. E. Sy-
ková, fieditelka ÚEM, pfiedná‰kou Mozek, kmeno-
vé buÀky, biomateriály a nanotechnologie, v níÏ se
zamûfiila právû na v˘sledky v˘zkumu v oblasti
kmenov˘ch bunûk a neurogeneze. Zdá se, Ïe

5 ab
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Pokud se zeptáte nûkterého
z mlad˘ch studentÛ, co si vybaví
pod pojmem Evropsk˘ t˘den
mozku, odvûtí: „Budovu Akademie
vûd âR, pfieplnûné sály posluchaãÛ
a skvûlé pfiedná‰ky pfiedních
ãesk˘ch odborníkÛ.“ Celosvûtová
akce popularizující v˘zkum mozku,
bûhem které se právû na toto téma
soustfiedí ve‰keré pfiedná‰ky
a tiskne se fiada zajímav˘ch
materiálÛ a broÏurek, se letos
v âeské republice ve dnech 
12.–14. bfiezna konala jiÏ podeváté,
zatímco v Evropû oslavila kulaté,
desáté v˘roãí. JestliÏe 
nahlédneme do historie, zjistíme,
Ïe akci informující o nejnovûj‰ích
vûdeck˘ch poznatcích t˘kajících 
se mozku zaloÏila nezisková
americká spoleãnost Dana Alliance
for Brain Initiatives (DABI).
Pro svÛj úspûch se pak roz‰ífiila
také na evropsk˘ kontinent,
kde ji koordinuje organizace
European Dana Alliance 
for the Brain (EDAB). V âeské
republice ji od poãátku zaji‰Èuje
Ústav experimentální medicíny 
AV âR (od leto‰ního roku se stane
centrem EDAB pro v˘chodní
Evropu), âeská spoleãnost pro
neurovûdy a Centrum neurovûd.

v pfií‰tím desetiletí bude kmenov˘mi buÀkami moÏ-
né léãit nûkterá neurodegenerativní onemocnûní,
jako jsou napfi. Alzheimerova choroba ãi roztrou-
‰ená skleróza. V souvislosti s celosvûtov˘m pro-
blémem komercionalizace bunûãné terapie zmíni-
la novû budované Biotechnologické centrum ve
Vestci u Prahy, které se bude skládat ze dvou stfie-
disek. Centrum molekulárních biotechnologií se
bude orientovat na vyhledávací v˘zkum v oblasti
molekulární biologie, genové manipulace bunûk
atd. a Centrum regenerativní medicíny se zamûfií
na tkáÀové náhrady, embryonální kmenové buÀky,
imuno- a neurofarmakologii, genotoxikologii a na-
nobiotechnologie.

Profesorku Evu Sykovou vzápûtí vystfiídala
MUDr. Hana PapeÏová, z Psychiatrické kliniky 1. lé-
kafiské fakulty UK a V‰eobecné fakultní nemocnice
s pfiedná‰kou Mozek a problémy mentální anorexie.

TAJEMN ,̄ SLOÎIT¯ A P¤ITAÎLIV ,̄
TAKOV¯ JE MOZEK



bulletin
ak

ad
em

ick
˘

Nemoc spojená s nedostateãn˘m pfiíjmem potravy
a patologick˘m jídelním chováním konãící z deseti
procent úmrtím se podle dr. H. PapeÏové nevyh˘bá
ani chlapcÛm. Západní studie uvádûjí pomûr nemoc-
n˘ch podle pohlaví 1 : 10; v pfiípadû chlapcÛ se hovo-
fií o Adonisovû komplexu. Podle nejnovûj‰ích v˘zku-
mÛ sniÏuje akutní anorexie mnoÏství bílé mozkové
hmoty, která se v‰ak po remisi uzdravuje, zatímco
v pfiípadû hmoty ‰edé mÛÏe sníÏení pfietrvat. Anore-
xie tudíÏ v jisté mífie mÛÏe mozek po‰kodit trvale.

6ab
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S v˘sledky v˘zkumu
v oblasti kmenov˘ch

bunûk zaujala
obecenstvo v‰ech

vûkov˘ch kategorií
fieditelka Ústavu

experimentální
medicíny AV âR 

Eva Syková.

V odpoledních hodinách následovaly dal‰í dvû
neménû zajímavé pfiedná‰ky, a to Roztrou‰ená
mozko-mí‰ní skleróza – zvy‰ující se v˘skyt auto-
imunity u mlad˘ch lidí –, s níÏ posluchaãe seznámila
doc. Eva Havrdová z Neurologické kliniky 1. lékafiské
fakulty UK, a Mozek a pokroky v regenerativní me-
dicínû, kterou pro vefiejnost pfiipravila prof. Eva
Syková.

Nad‰ení se z tváfií úãastníkÛ nevytratilo ani bû-
hem druhého dne, kdy hned z rána doslova bo-

jovali o místa pfii pfiedná‰ce prof. Karla ·onky z Neu-
rologické kliniky 1. lékafiské fakulty UK. Ten hovofiil
o stavu nám v‰em blízkém, ve kterém postrádáme
bdûlost a v nûmÏ pfietrváváme témûfi polovinu Ïivota
– spánku. S novou, neinvazivní metodou uÏívanou
v terapii nûkter˘ch neuropsychiatrick˘ch onemoc-
nûní v rámci pfiedná‰ky Zobrazovací metody v psy-
chiatrii posluchaãe mj. seznámil MUDr. Filip ·paniel
z Psychiatrického centra Praha. V psychiatrii se
aplikace rTMS uÏívá napfi. pfii léãbû deprese, kdy
nepomáhají antidepresiva. U ménû závaÏn˘ch fo-
rem deprese je metoda rTMS dokonce stejnû úãin-
ná jako léãba elektro‰oky, které jsou i v souãas-
nosti pfii léãbû deprese nejúãinnûj‰í terapeutickou
metodou. Pfii srovnání s elektro‰oky v‰ak není pfii
aplikaci rTMS nutná narkóza a nûkolik studií zjistilo,
Ïe po aplikaci rTMS nad ãelními laloky se zlep‰uje
v˘kon v testech zamûfien˘ch na soustfiedûní ãi
rychlost vybavování slov.
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MUDr. Rudolf âern˘ z Neurologické kliniky 2. lé-
kafiské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol Pra-
ha pfiipomenul ve své pfiedná‰ce PostiÏení nervo-
vého systému pfii infekci HIV/AIDS pfietrvávající
hrozbu celosvûtovû velmi sledovaného a smrtelné-
ho onemocnûní, jehoÏ v˘skyt je v âeské republice
na‰tûstí velmi nízk˘ – trpí jím pfiibliÏnû 920 lidí. Re-
lativnû nízk˘ poãet nakaÏen˘ch zpÛsobuje podle
dr. Rudolfa âerného men‰í biologická dispozice
âechÛ k nákaze virem HIV oproti jin˘m národÛm.
StûÏejním faktorem zpÛsobujícím niÏ‰í poãet naka-
Ïen˘ch je mutace jednoho z receptorÛ bílkoviny na
lymfocytu, do kterého vir proniká. Tento receptor
pak viru HIV brání, aby se uchytil.

Tfietí den pfiedná‰ek, vûnovan˘ fiídícímu centru
na‰eho organizmu, zahájila dr. Alena Sumová,

z Fyziologického ústavu AV âR pfiedná‰kou na
téma Jak jsou fiízeny a sefiizovány na‰e vnitfiní ho-
diny. Úãastníci se tak napfi. dovûdûli, Ïe biologické
hodiny v mozku mûfií nejen denní, ale i roãní dobu,
a slouÏí tak na‰emu tûlu jako kalendáfi. Dal‰ím zají-
mav˘m faktem je i to, Ïe rytmické spínání hodino-
v˘ch genÛ v centrálních hodinách v mozku je do
znaãné míry závislé na délce dne, tedy na roãní
dobû. Zpráva o denní a roãní dobû proniká z mozku
do v‰ech tkání buì prostfiednictvím hormonÛ, nebo
pfiím˘m neuronálním vlivem na orgány na‰eho tûla,
a ty podle ní sefiídí své oscilace. Proto také jakáko-
liv porucha v tomto systému mÛÏe ovlivnit na‰i fy-
zickou i psychickou rovnováhu.

Metodou, pomocí níÏ se snaÏíme zobrazit funkã-
ní oblasti mozku aktivované pfii provádûní urãitého
úkolu ãi stimulace, která se zaãala rozvíjet pfiede-
v‰ím v poslední dekádû 20. století a znaãnû obo-
hatila poznání v oblasti kognitivních neurovûd
a klinické neurofyziologie, ukonãil stfiedeãní cyklus
pfiedná‰ek doc. Josef Vymazal z Nemocnice Na
Homolce Praha.

Velk˘ zájem úãastníkÛ vyvolal v závûreãném dni
prof. Josef Syka z Ústavu experimentální medicíny

7 ab

Eduard Zvûfiina
z neurochirurgické
kliniky 3. LF
seznámil posluchaãe
s nejnovûj‰ími
moÏnostmi operativy
v neurochirurgii.

O náhradách
sluchové a zrakové
funkce pohovofiil
Josef Syka z Ústavu
experimentální
medicíny AV âR.

AV âR. „Jedna aÏ dvû dûti z tisíce se rodí nesly‰ící
a zaãínáme chápat proã,“ uvedl ve své pfiedná‰ce
Náhrady sluchové a zrakové funkce. Tento úkaz
zpÛsobuje porucha, mutace genu GJB2, v nûmÏ je
pfiítomen Connexin 26 a jenÏ je moÏné léãit pomo-
cí kochleárních implantátÛ, které stimulují vlákna
sluchového nervu. Tyto implantáty se v USA
a Austrálii zaãaly vyuÏívat zaãátkem 70. let. âeská
republika se pfiipojila v roce 1989. Ve svûtû dnes
nosí implantát asi 100 000 obyvatel. U nás v âes-
ké republice jich je 370, z ãehoÏ pfieváÏnou vût‰i-
nu tvofií dûti – 270. Cena zafiízení a operace se po-
hybují kolem ãástky jednoho milionu korun.
V âeské republice se jich roãnû provede asi 40.

âtyfidenní maraton Evropského t˘dne mozku
zakonãil prof. Eduard Zvûfiina z Neurochirurgické
kliniky 3. lékafiské fakulty a Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady Praha, kter˘ ve své pfied-
ná‰ce Nejnovûj‰í moÏnosti operativy v neurochi-
rurgii s pokorou pfiiznal, Ïe aãkoli poznání mozku
uãinilo v posledních letech velk˘ v˘voj, neuvûfiitel-
ná sloÏitost mozkového systému zÛstává pro nás
nadále záhadou. A není se ãemu divit, vÏdyÈ
v mozku sídlí neuvûfiiteln˘ bilion bunûk! �

GABRIELA ·TEFÁNIKOVÁ
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K v˘znamnému jubileu – 350. v˘roãí amsterodamského vydání
Komenského spisu Opera didactica omnia, základního díla svûtové

pedagogiky – se pfiipravuje velká mezinárodní konference, na níÏ se spolu
s Ministerstvem ‰kolství âR a Pedagogick˘m muzeem J. A. Komenského

v Praze bude podílet také Akademie vûd âR a Univerzita Karlova.
O dÛstojnou pfiipomínku této velké události v dûjinách nápravn˘ch idejí 
se nedávno postarala také berlínská uãená spoleãnost Leibniz-Sozietät,

která jí 8. bfiezna 2007 vûnovala celodenní zasedání.

POCTA J. A. KOMENSKÉMU
V BERLÍNSKÉ UâENÉ SPOLEâNOSTI 

v ˘ r o ã í

Jaroslav Pánek 
a Dieter 

B. Herrmann,
prezident 

Leibnizovy uãené
spoleãnosti, u hrobu 

D. E. Jablonského

Epitaf Daniela Ernsta
Jablonského, vnuka

J. A. Komenského
a spoluzakladatele

berlínské uãené
spoleãnosti,

na zdi farního kostela
v centru Berlína

byãejnû rozsáhlé a celoevropsky v˘znamné kores-
pondence Daniela Ernsta Jablonského (1660–1741),
vnuka Komenského a biskupa Jednoty bratrské,
kter˘ se roku 1700 stal, vedle Gottfrieda Wilhelma
Leibnize, jedním ze zakladatelÛ a pozdûji preziden-
tem berlínské uãené spoleãnosti. Právû tato spoleã-
nost, která je s Komensk˘m a s jeho ctitelem Leib-
nizem tak tûsnû spjata, dnes pÛsobí pod názvem
Leibniz-Sozietät.

Monotematické zasedání Leibnizovy uãené spo-
leãnosti bylo vûnováno ãtyfisvazkovému opusu,
v nûmÏ Komensk˘ shrnul v˘sledky svého celoÏivot-
ního úsilí o zdokonalení v˘uky a vzdûlávání. Setká-

Mimofiádná pozornost z nûmecké strany je dána
nûkolika okolnostmi. Pfiedev‰ím, nûmecká ko-

meniologie má ve svûtû v˘jimeãné postavení a je
reprezentována jednak specializovanou spoleãnos-
tí Deutsche Comenius-Gesellschaft, jednak vlast-
ním vûdeck˘m periodikem Comenius-Jahrbuch.
Nepostrádá ov‰em ani zanícené badatele a propa-
gátory, mezi nimiÏ vyniká Werner Korthaase, v mi-
nul˘ch letech vyznamenan˘ medailemi Jana Patoã-
ky a Vojtûcha Náprstka Akademie vûd âR. Kromû
toho se v souãasné dobû rozvíjí za vedení pfiedního
nûmeckého bohemisty, profesora stuttgartské univer-
zity, Joachima Bahlckeho, pfiíprava kritické edice neo-

FO
TO

:A
RC

HI
V 

AU
TO

RA



ní zahájili prezident Leibnizovy spoleãnosti a profe-
sor astronomie Dieter B. Herrmann spolu s ãesk˘m
velvyslancem v Nûmecku Rudolfem Jindrákem. Za
úãasti asi stovky vûdcÛ z rÛzn˘ch oborÛ byly pro-
sloveny ãtyfii hodinové pfiedná‰ky – filozofická,
historická, filologická a komeniologická. Na nû pak
navazovala diskuse, která vzhledem k zájmu úãast-
níkÛ daleko pfiesáhla pfiedpokládan˘ ãas.

Pfiedná‰ka prof. Siegfrieda Wollgasta vytvofiila
‰ir‰í rámec pro diskusi o úloze akademií, jak si je
pfiedstavoval Komensk˘ a jak se poté rozvinuly
v Nûmecku a jinde v Evropû. Zhodnotila my‰lenko-
vé pozadí pro vznik uãen˘ch spoleãností jakoÏto
protûj‰ku univerzit v 16.–18. století a vymezila mís-
to berlínské uãené spoleãnosti v mezinárodní síti
akademií.

O historickém podkladu Komenského vûdeckého
a pedagogického díla promluvil prof. Jaroslav Pá-
nek, kter˘ se soustfiedil ke zdrojÛm a projevÛm jeho
encyklopedismu, irénismu a pansofick˘ch snah;
zvlá‰tû poukázal na sepûtí s nûmeck˘mi a dal‰ími
evropsk˘mi my‰lenkov˘mi proudy, jeÏ nalezly odraz
v Komenského projektu v‰enápravy. Pfiedná‰ka
souãasného pfiedsedy Nûmecké komeniologické
spoleãnosti prof. Andrease Fritsche analyzovala
Komenského dílo z hlediska klasické filologie, a to
se zfietelem k prohlubování v˘uky latiny jakoÏto zá-
kladního nástroje evropské vûdecké komunikace
a s ohledem na Komenského postoj k antickému
dûdictví. Závûreãné vystoupení patfiilo hlavnímu or-
ganizátorovi celého zasedání a ãestnému pfiedse-
dovi Nûmecké komeniologické spoleãnosti dr. Wer-
neru Korthaasemu. W. Korthaase se i tentokrát
projevil jako vynikající fieãník, kter˘ dokáÏe dílo Ko-
menského nenásilnû aktualizovat a dokazovat jeho
podnûtnost pro 21. století. Aãkoli hovofiil pfiedev‰ím
o politick˘ch a irénick˘ch idejích Komenského
(s mimofiádn˘m dÛrazem na rovnost lidí a svépráv-
nost národÛ), oprávnûnû poukázal na to, Ïe i tyto
stránky ãinnosti Komenského jsou neoddûlitelnû
spjaty s jeho postojem k pedagogice jakoÏto ná-
stroji budoucí v‰enápravy.

9 ab

Krátkodobé studijní pobyty ve Velké Británii 
v rámci spolupráce s Royal Society

V souladu s nov˘mi pfiedpisy podává Ïádosti o krátkodobé studijní pobyty ve Velké Británii 
v rámci spolupráce s Royal Society pouze britsk˘ partner elektronickou cestou.

Pfiihlá‰ky lze pfiedkládat kdykoliv v prÛbûhu roku, letos byly urãeny tfii uzávûrky pfiijímání Ïádostí:
21. kvûtna, 21. srpna a 21. listopadu 2007.

V‰e se t˘ká rovnûÏ vûdeck˘ch pracovníkÛ, ktefií uspûli v konkursním fiízení.

BliÏ‰í informace naleznete na adrese: http://www.royalsoc.ac.uk/funding ãi po‰lete dotaz 
na e-mail: international.shortvisits@royalsoc.ac.uk.

Diskuse, do níÏ vstupovali jak historici, filozofové
a pedagogové, tak i pfiírodovûdci, se dot˘kala kon-
krétních historick˘ch otázek, ale téÏ obecn˘ch pro-
blémÛ v˘voje vzdûlanosti, my‰lení a vztahu mezi
humanitními a pfiírodními vûdami v raném novovû-
ku i v souãasnosti. Dílo J. A. Komenského, jehoÏ vy-
dávání a studium se v Nûmecku tû‰í velké pozor-
nosti, se osvûdãilo jako dobré v˘chodisko pro
mezioborovou diskusi. Neformální úctu Komenské-
mu a jeho pokraãovatelÛm prokázali ãlenové Leib-
nizovy uãené spoleãnosti rovnûÏ tím, Ïe nav‰tívili
hrob D. E. Jablonského u zdi farního kostela v cent-
ru Berlína a zúãastnili se poloÏení kytice s trikolorou
a dedikaãním nápisem Akademie vûd âR. �

JAROSLAV PÁNEK,
místopfiedseda AV âR
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Stala se tak partnerkou známûj‰í britské Králov-
ské spoleãnosti v Lond˘nû, jejímÏ ãlenem byl

mezi jin˘mi slavn˘mi osobnostmi napfi. Isaac Newton.
Na britsk˘ch ostrovech existuje takov˘ch spoleãností
nûkolik, nejen zmínûná Lond˘nská; Akademie vûd
âR udrÏuje bliÏ‰í vztah s British Academy, která se
orientuje spí‰e na humanitní vûdy, s Royal Academy
of Engineering, tedy Akademií inÏen˘rsk˘ch vûd nebo
s Academy of Medical Sciences.

Dne 8. bfiezna 2007 byl do jediné skotské Královské
spoleãnosti zvolen jako zfiejmû první ãesk˘ ãlen-ko-
respondent profesor Jan Palou‰.

Pane profesore, uvedení do tak v˘znamné spo-
leãnosti je jistû veliká pocta nejen pro Vás, ale
i pro ãeskou Akademii.

Ano, jistû je to velká pocta. Nov˘ch „corresponding
members“ je deset, vût‰inou jsou ze západních zemí:
z Austrálie, USA, Finska, Norska, a nyní i z âeské re-
publiky. Prezidentem skotské Královské spoleãnosti je
Sir Michael Atiah, nositel Abelovy ceny, jeÏ je jakousi
obdobou Nobelovy ceny v matematice.

Slavnostního setkání Královské spoleãnosti, které se
koná jednou za tfii roky, se zúãastnil i pfiedseda AV âR
prof. Václav Paães a oceÀoval tehdy pfiítomnost slav-
n˘ch lidí, mezi nimiÏ bylo mnoho nositelÛ Nobelovy
ceny v rÛzn˘ch oborech. Domnívám se tedy, Ïe tento
„fellowship“ je skuteãnû prestiÏní záleÏitost.
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Pfied dvûma sty dvaceti ãtyfimi lety zaloÏil skotsk˘
král Jifií III. Královskou spoleãnost v Edinburku 

– The Royal Society of Edinburgh. Cílem této uãené
spoleãnosti bylo „the advancement of learning 

and useful knowledge“, tedy roz‰ifiování uãenosti
a uÏiteãn˘ch znalostí a vûdomostí ve Skotsku.

V PRESTIÎNÍ
SPOLEâNOSTI

v û d a  a  v ˘ z k u m

Mohl byste naznaãit, co z tohoto jmenování
bude pro Vás vypl˘vat?

Na konferenci Královské spoleãnosti v Edinburku
bude teprve 30. 4. podpisem Charty ukonãen proces
pfiijímání nov˘ch ãlenÛ. ShromáÏdûní doplní pfiedná‰-
ka O dÛsledcích nepfiedpovídatelnosti ve vûdû. Na-
prosto s tématem, o kterém bude hovofiit Sir John Me-
uring Thomas, souhlasím. V‰echno nelze naplánovat.
VÏdy je dÛleÏité, aby se vûdci mohli vûnovat hlavnímu
úãelu, tj. v˘zkumu, kter˘ aÏ v druhé fiadû pfiiná‰í „ne-
chtûné“ efekty vyuÏitelné pfii mnoha dal‰ích pfiíleÏitos-
tech. Myslím si, Ïe se tato praxe mnohokrát osvûdãila
a investice je jen málo riskantní. Jde o vklad do bu-
doucnosti a je témûfi jisté, Ïe v˘sledky pfiinese.

Edinburská spoleãnost je rozdûlena do skupin podle
oblasti zájmu, v mém pfiípadû to jistû bude astronomie.
Jednou mûsíãnû budu dostávat materiály, k nimÏ se
mohu, ale nemusím, vyjadfiovat.TakÏe je to vlastnû také
jakési diskusní fórum.Mohu se vyjadfiovat i k vûcem, kte-
ré nejsou mou specializací. Spoleãnost poté vypracuje
„well rounded response“, tedy dobfie „zaoblenou“ odpo-
vûì tak, aby byla vyváÏená a zahrnovala rÛzné názory
(podobné poslání si dala do vínku i Uãená spoleãnost
âR). âeská Akademie vûd má se Society of Edinburgh
podepsanou dohodu, na jejímÏ základû se asi dvaceti-
ãlenná skupina z Mikrobiologického ústavu zúãastnila
konference se skupinou z Glasgow. Dohody jsou sou-
ãástí normálního Ïivota kaÏdé uãené spoleãnosti, ale
domnívám se, Ïe tato vyniká sv˘m vûhlasem i úrovní.

V rozhovoru s prof. Janem Palou‰em O nepfiedví-
datelnosti ve vûdû budeme pokraãovat v pfií‰tím ãís-
le Akademického bulletinu. �
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V âeské republice se na organizaci Mezinárodního
heliofyzikálního roku nejvíce podílejí Astronomic-

k˘ ústav Akademie vûd âR, âeská astronomická spo-
leãnost, Hvûzdárna v Úpici, Lidová hvûzdárna v Pro-
stûjovû, p. o., Ústav fyziky atmosféry AV âR, âEZ, a. s.,
Geofyzikální ústav AV âR a Odbor mediální komunika-
ce AV âR. IHY 2007 má v âR i fiadu mediálních part-
nerÛ – pofiad âeské televize PORT (dfiíve Popularis),
Lidové noviny, âRo-Leonardo, Uãitelské noviny, astro-
nomick˘ ãasopis Astropis a ãasopis 21. století.

Jednotlivé události Sluneãního roku v âR, stejnû
jako ve v‰ech spolupracujících zemích, zabezpeãuje
národní koordinaãní v˘bor, tfiináctiãlenn˘ âesk˘ v˘-
bor vede dr. Franti‰ek Fárník, vedoucí Sluneãního
oddûlení Astronomického ústavu AV âR.

Kromû fiady ãlánkÛ, které jiÏ na IHY 2007 upo-
zornily, a rozhlasového seriálu, jenÏ vzniká na
âRo-Leonardo, se v lednu v Akademii vûd v Praze
uskuteãnil cyklus úvodních pfiedná‰ek pro vefiejnost
(nûkteré z nich budou zopakovány je‰tû na podzim
v rámci T̆ dne vûdy a techniky).

Souãástí IHY 2007 v âeské republice byla také in-
teraktivní v˘stava na prostûjovsk˘ch ‰kolách Slunce
– hvûzda Ïivota a smrti. V fiíjnu se ve hvûzdárnû ve
Vala‰ském Mezifiíãí uskuteãní ãesko-slovensk˘ inter-
disciplinární semináfi pro odborníky, na kter˘ naváÏí
pfiedná‰ky pro vefiejnost.

Pro Ïáky základních a stfiedních ‰kol i pro ‰ir‰í ve-
fiejnost jsou vyhlá‰eny soutûÏe, které lákají nejen ce-
nami, ale i pouãením, nûkdy dokonce zhmotnûn˘m
v informaãních materiálech a návodech. Konkrétnû
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Pfiedseda ãeského
organizaãního
v˘boru IHY 
a vedoucí
Sluneãního
oddûlení
Astronomického
ústavu AV âR
Franti‰ek Fárník
(vlevo), fieditelka
Hvûzdárny v Úpici 
a pfiedsedkynû
âeské astronomické
spoleãnosti 
Eva Marková 
a fieditel
Astronomického
ústavu AV âR 
Petr Heinzel 
pfii zahájení
Mezinárodního
heliofyzikálního
roku 2007

Mezinárodní
heliofyzikální rok
2007 byl celosvûtovû
zahájen na pÛdû
OSN ve Vídni 
ve dnech 
19.–20. února 2007.

âesk˘ v˘bor vypisuje následující soutûÏe, jeÏ jsou ob-
dobou aktivit mezinárodního organizaãního v˘boru:

Pozorovatelská soutûÏ pro studenty a vefiejnost pod
patronací Hvûzdárny v Úpici má podpofiit zájem o stu-
dium na‰í nejbliÏ‰í hvûzdy prostfiednictvím praktického,
reálného pozorování Slunce. Vyhlá‰eny jsou kategorie
Pozorování sluneãních skvrn jednoduch˘m dalekohle-
dem, Stanovení okamÏiku slunovratu z pozorování v˘-
chodÛ a západÛ Slunce, Stanovení zemûpisné délky
pozorovacího stanovi‰tû z mûfiení v˘‰ky Slunce nad
obzorem a FotosoutûÏ o nejlep‰í snímek Slunce.

âEZ, a. s., je iniciátorem a patronem studentského
soutûÏení O nejlep‰í internetové stránky na téma
Energetické vyuÏití sluneãního záfiení.

Pro men‰í dûti ve vûku ‰esti aÏ deseti let je pfiipra-
vena v˘tvarná soutûÏ Vesmír oãima dûtí, jejímÏ part-
nerem je Lidová hvûzdárna v Prostûjovû, p. o. Akce
pro „nejmen‰í“ umoÏní „nefyzikální“ zapojení uãitelÛ
a dûtí, dovolena je libovolná v˘tvarná technika.

Podrobnosti o soutûÏích, pravidla a termíny mÛÏete
nalézt na internetov˘ch stránkách http://ihy2007.ast-
ro.cz/ nebo také na mezinárodních stránkách projektu
http://www.ihy2007.org/. Nejúspû‰nûj‰í fie‰itelé mají
vedle drobn˘ch cen pfiipraveno slavnostní setkání, ex-
kurze po praÏsk˘ch astronomick˘ch památkách ãi na
observatofi Astronomického ústavu AV âR v Ondfiejovû,
kde se nachází nejvût‰í dalekohled v âeské republice.

Slavnostní setkání, které Sluneãní rok uzavfie, je
naplánováno na listopad. �

PAVEL SUCHAN,
Astronomick˘ ústav AV âR

Mezinárodní heliofyzikální rok (International Heliophysical Year 2007, IHY 2007)
byl v âeské republice oficiálnû zahájen na tiskové konferenci 23. ledna 2007,
kterou uspofiádaly Astronomick˘ ústav AV âR, âeská astronomická spoleãnost 
a Odbor mediální komunikace Akademie vûd âR. Priority jsou zfiejmé:
propagace a popularizace v˘zkumu Slunce, heliosféry a vztahu Slunce-Zemû.
V celosvûtovém mûfiítku byl IHY 2007 za úãasti âeské republiky zahájen na pÛdû OSN
ve Vídni o nûco pozdûji, 19.–20. února 2007 (viz AB 3/2007).
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âást kaÏdodenní práce ekonomÛ je zaloÏená na
mezinárodních srovnáních, napfi. pfii studiu

mezinárodního obchodu ãi ekonomického rÛstu
rÛzn˘ch zemí. Zatímco nejrozvinutûj‰í ekonomiky
svûta jsou pro tento úãel skvûle datovû vybaveny,
v rozvojov˘ch zemích mnohé dÛleÏité statistiky
pro mezinárodní srovnání buì chybí, nebo jsou
jen obtíÏnû mûfiitelné. Mezinárodní organizace se
proto snaÏí tyto chybûjící statistiky vytvofiit na zá-
kladû nákladn˘ch ‰etfiení. Existují ale i jiné moÏ-
nosti, napfi. vyuÏití mezinárodní sítû restaurací
McDonald’s, které operují ve více neÏ 120 zemích
svûta.

Cena sendviãÛ a smûnné kursy
UÏ pfies dvacet let ãasopis The Economist publi-

kuje jednu z nejznámûj‰ích ekonomick˘ch statistik:
Big Mac index parity kupních sil. Index porovnává,
kolik stojí nejznámûj‰í McDonaldÛv hamburger
v nejrÛznûj‰ích zemích svûta po pfievedení ceny
smûnn˘m kursem. K ãemu je takové srovnání dob-
ré? Tento jednoduch˘ index kupodivu vcelku úãinnû
pfiedpovídá (dlouhodob˘) v˘voj smûnn˘ch kursÛ
mûn zemí, kde se Big Mac prodává. Pokud stojí Big
Mac v dané zemi ménû neÏ v USA, mûla by domá-
cí mûna vÛãi dolaru posílit.

Tato pfiedpovûì vychází ze dvou my‰lenek. Za
prvé z teorie tzv. parity kupních sil, která fiíká, Ïe za
100 Kã bychom si po náv‰tûvû smûnárny mûli kou-
pit v kaÏdé zemi svûta zhruba totéÏ.V˘znamná ãást
ekonomÛ vûfií, Ïe dlouhodobû se smûnné kurzy pa-
ritû kupních sil pfiibliÏují. Parita kupních sil se ale
tûÏko mûfií. Správnû bychom mûli zjistit, kolik v kaÏ-
dé zemi stojí ‰iroká skupina zboÏí (tzv. spotfiební
ko‰), a pak tyto ceny porovnávat. To je ov‰em dost
nároãné na sbûr dat, a navíc je tûÏké se dohodnout
na správném (mezinárodnû srovnatelném) ko‰i, je-
likoÏ se jeho sloÏení i kvality poloÏek v jednotliv˘ch
zemích v˘raznû li‰í. A v tom je právû vtip a síla Big
Mac indexu: obsahuje cenu jediného, pfiísnû stan-
dardizovaného (a tedy dokonale srovnatelného)
zboÏí, které se prodává ve vût‰inû zemí svûta. Tato
cena se dá navíc snadno zjistit a odráÏí úroveÀ cen
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V˘zkumnou studii, která je spoleãnou prací ·tûpána Jurajdy z CERGE-EI,
spoleãného pracovi‰tû Univerzity Karlovy a Akademie vûd âR, a Orleyho Ashenfeltera

z Princetonské univerzity, jeÏ vyuÏívá pro mezinárodní srovnání úrovnû mezd
restaurací McDonald’s, zmiÀuje pfii své anal˘ze zdrojÛ migrace do USA 

i leto‰ní Economic Report of the President of the United States.

McDONALD’S ZJEDNODU·UJE 
MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÁ SROVNÁNÍ 

v û d a  a  v ˘ z k u m

v místním prÛmyslu a sluÏbách. Poskytuje proto
hrubé a srovnatelné mûfiítko úrovnû cen v ekonomi-
ce. Nicménû je nutné pfiiznat, Ïe program mûfiení
kupní síly Svûtové banky je celosvûtovû uznáván
pro svou kvalitu a má mnohé pfiednosti – v rozvojo-
v˘ch zemích konzumuje Big Mac sendviãe jen malá
ãást populace.

Cena práce a mezinárodní srovnání mezd
Jiná je ale situace u mezinárodních srovnání

úrovnû mezd. Srovnání mezd jsou uÏiteãná napfií-
klad pro urãení (rozdílu) Ïivotní úrovnû ãi pro po-
rovnání rÛstu mezd v rÛzn˘ch zemích jako odrazu
úspûchÛ ekonomick˘ch reforem. (Opût jde pfiede-
v‰ím o zemû v rozvojovém svûtû.) Jako u srovná-
ní kupní síly i zde existuje oficiální statistika, jen-
Ïe není spolehlivá. Mezinárodní organizace práce
(ILO) vypracovává srovnání prÛmûrn˘ch mezd
pro vybraná zamûstnání, ale sbíraná data nemají
potfiebnou kvalitu, a jsou tak jedním z nejménû
vyuÏívan˘ch mezinárodních statistick˘ch ‰etfiení.
Navíc jsou tady podobné problémy s mezinárodní
srovnatelností jako u poloÏek spotfiebního ko‰e.
Je napfiíklad vzdûlání a kvalita odvedené práce
prÛmûrného ãeského lékafie stejná jako u jeho ko-
legy v USA? Jak velk˘ rozdíl v prÛmûrn˘ch pla-
tech na‰ich a americk˘ch lékafiÛ se pak dá pfiiãíst
rÛznému vzdûlání ãi v˘konu a jak velká ãást od-
povídá skuteãnému rozdílu v odmûÀování?

Na tento typ otázek se snaÏí odpovûdût jiÏ zmínûná
v˘zkumná studie ·tûpána Jurajdy z CERGE-EI,
spoleãného pracovi‰tû Univerzity Karlovy a Aka-
demie vûd âR, a Orleyho Ashenfeltera z Prince-
tonské univerzity Cross-country Comparisons
of Wage Rates: The McWage Index. Práce pro
mezinárodní srovnání úrovnû mezd vyuÏívá res-
taurací McDonald’s. Pracovníci obsluhy v tûchto
restauracích totiÏ vykonávají tytéÏ úkony s iden-
tick˘m zafiízením a podle stejného pracovního
manuálu v Bombaji, Praze nebo na Manhattanu.
Pfii srovnání mezd proto odpadá jeden dÛleÏit˘
problém: hodinová mzda obsluhy v McDonald’s je
odmûnou za identickou práci. Navíc ji lze, stejnû



jako cenu sendviãe, pomûrnû snadno a rychle zji-
stit. (Srovnání McMezd má samozfiejmû i svá ús-
kalí. Mzdy v rÛzn˘ch zemích mohou b˘t napfiíklad
ovlivnûny rozdílnou úrovní zdanûní nebo v˘‰í mi-
nimální mzdy. Nicménû s podobn˘m zkreslením
je tfieba poãítat i v pfiípadû úspû‰ného Big Mac in-
dexu, jejÏ ovlivÀují rozdílné celní tarify, spotfiební
danû ãi ceny nájmÛ.)

Na rozdíl od existujících mezinárodních statistik
tak mzdy v McDonald’s nabízejí jednoduché a aktu-
ální mezinárodní srovnání úrovnû mezd pro danou
(niÏ‰í) úroveÀ kvalifikace. Rozdíly ve mzdách za
srovnatelnou práci jsou velké. Po zapoãtení rÛzné
kupní síly jednotliv˘ch mûn existují aÏ pûtinásobné
rozdíly v cenû práce za srovnateln˘ v˘kon mezi vy-
spûl˘mi a rozvojov˘mi zemûmi. Bez zapoãtení kup-
ní síly jsou to rozdíly aÏ dvacetinásobné.Tato mûfie-
ní lze vyuÏít v nûkolika oborech ekonomie, napfi. pfii
anal˘zách mezinárodního obchodu. Odvolává se
na nû i poslední vydání Economic Report of the
President of the United States pfii anal˘ze zdrojÛ
migrace do USA.

Jak jsme na tom u nás? Za hodinu práce v ães-
kém McDonaldu v roce 2000 si pracovník základ-
ní obsluhy vydûlal asi tolik jako jeho kolega v Pol-
sku, Turecku nebo v Koreji. PfiedbûÏné v˘sledky
naznaãují, Ïe tento index ceny práce má podob-
nou vypovídací hodnotu jako existující standardi-
zované údaje o mzdách, které jsou ale pfiístupné
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jen pro mal˘ poãet rozvojov˘ch zemí. V souãasné
dobû probíhá dal‰í kolo sbûru dat v tfiiceti zemích
svûta, které umoÏní pohled na mzdov˘ v˘voj
v ãase.

Na závûr jen malá poznámka o interpretaci me-
zinárodních rozdílÛ ve mzdách: ãasto se vyskytu-
je názor, Ïe za srovnatelnou práci náleÏí – i pfies
hranice zemí – srovnatelná odmûna. (Napfiíklad
odboráfii ve ·kodû Auto Mladá Boleslav by mohli
poÏadovat nûmecké mzdy na základû argumentu
o tom, Ïe jsou podobnû produktivní jako jejich nû-
meãtí kolegové.) JenÏe mzda se urãuje na míst-
ním trhu práce, a musí proto odpovídat prÛmûrné
domácí produktivitû práce, která je v âR zatím
pofiád v˘raznû niÏ‰í neÏ v SRN. (Tento argument
neplatí u globálnû soutûÏících pracujících, jako
jsou napfiíklad vûdci, ktefií jsou schopni se uplatnit
kdekoli na svûtû.) V˘hodou restaurací McDo-
nald’s pro mezinárodní srovnání mezd (a tím
i produktivity pracovníkÛ s niÏ‰í kvalifikací) je
v tom, Ïe na rozdíl od mnoha nadnárodních spo-
leãností restaurace McDonald’s nemûní techno-
logii v˘roby a obsah práce sv˘ch zamûstnancÛ
v závislosti na lokální cenû práce, kterou prostû
jen akceptují. �

·TùPÁN JURAJDA a LIBOR DU·EK,
CERGE-EI, Praha
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Studie ·. Jurajdy 
(na snímku) 
a O. Ashenfeltera
potvrdila domnûnku,
Ïe obrovské rozdíly
ve mzdách mezi
vyspûl˘mi 
a rozvojov˘mi
zemûmi nelze
vysvûtlit pouze niÏ‰í
produktivitou práce
v rozvojov˘ch
zemích.
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Vybrané ãásti pfiedná‰ky eurokomisafie Vladi-
míra ·pidly:

V‰ichni víme, jaké stra‰idlo obcházelo svûtem od
Komunistického manifestu aÏ po rok 1989: stra‰idlo
utopické spoleãnosti, která byla snem milionÛ lidí, ale
v realitû se vÏdy stala noãní mÛrou.

Dá se fiíci, Ïe dne‰ním svûtem obcházejí tfii stra‰id-
la: za prvé stra‰idlo globalizace, za druhé stra‰idlo kli-
matick˘ch zmûn (a degradace Ïivotního prostfiedí
v ‰ir‰ím slova smyslu) a za tfietí stra‰idlo radikálního
protizápadního islamismu. Druhé a tfietí pfiitom s tím
prvním do znaãné míry souvisejí, takÏe je nûktefií au-
tofii povaÏují za hlavní – byÈ nikoli jediné – rizikové dÛ-
sledky globalizaãního procesu.

NeÏ se v‰ak pustíme do diskuzí o tom, jak uÏiteã-
ná ãi naopak nebezpeãná globalizace je, mûli by-
chom si poloÏit základní otázku: je to, co naz˘váme
globalizací, skuteãnû nûãím zásadnû nov˘m? Lze to-
tiÏ uvést fiadu argumentÛ pro to, Ïe dne‰ní stav je spí-
‰e prohloubením staleté tendence ke globalizaci neÏ
jejím prvním projevem.

Co je tedy novou dimenzí souãasné fáze globaliza-
ce? Podle mého názoru je to skuteãnost, Ïe dosa-
vadní expanzi do prostoru doplÀuje, a v mnohém do-
konce nahrazuje expanze do ãasu. Ani to není úplnû
nové – dalo by se fiíci, Ïe postupující expanze do
ãasu je jedním ze základních prvkÛ modernity, jejíÏ
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Centrum globálních studií, spoleãné pracovi‰tû
Filosofického ústavu Akademie vûd âR

a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,
uspofiádalo 1. bfiezna 2007 v budovû Akademie

vûd âR semináfi se ãlenem Evropské komise 
pro zamûstnanost, sociální otázky a rovné

pfiíleÏitosti dr. Vladimírem ·pidlou, kter˘ pfii této
pfiíleÏitosti pronesl pfiedná‰ku Globalizace

z pohledu evropského komisafie. Semináfi byl
mimofiádnou pfiíleÏitostí pro diskuzi mezi

vûdeckou obcí a zástupcem evropské
politiky o problematice stále silnûj‰ích

nadnárodních vztahÛ. Diskuze se zamûfiila
pfiedev‰ím na politické, kulturní a sociálnû-

-ekonomické stránky globalizace a na evropské

v û d a  a  v ˘ z k u m

kofieny nacházíme jiÏ v osvícenství. S jistou nadsáz-
kou lze za „startovní v˘stfiel“ modernity povaÏovat
Thurn-Taxisovo privilegium na po‰tovní sluÏby.

Moderní expanze do ãasu je úzce spojena s posu-
nem od cyklického chápání ãasu k lineárnímu, v˘vo-
jovému. Jak vystihl jiÏ v polovinû 20. století Mircea
Eliade, v moderní spoleãnosti tak ãas pfiestává b˘t
konstantou, ztrácí svou vazbu na posvátno, sekulari-
zuje se. Lze to povaÏovat za emancipaci od trans-
cendentality a pfiíklon k poznatelné realitû. Lze to sa-
mozfiejmû, z jiného pohledu, povaÏovat i za ztrátu.

V rovinû politické globalizace je zásadním faktorem
expanze do ãasu pfiítomnost a charakter masov˘ch
médií spolu s jejich vazbou na prÛzkumy vefiejného mí-
nûní. Noviny samozfiejmû sehrávají velkou roli pfii for-
mování politiky uÏ od konce 18. a poãátku 19. století
a rozhlas se v˘znamnû uplatnil jako metoda politického
pÛsobení v první polovinû století dvacátého – vzpo-
meÀme Winstona Churchilla. „Globální vesnici“ v‰ak
ãiní z této planety teprve televize, která nejenÏe posky-
tuje informace bezprostfiednû, bez jakékoli ãasové ztrá-
ty, ale navíc vytváfií i iluzi bezprostfiední pfiítomnosti di-
váka na místû dûje.A sama televize se dále globalizuje.

Pfied pár desetiletími se zdálo, Ïe nejvût‰í hrozbou
plynoucí ze schopností televize je její otevfienû propa-
gandistické zneuÏití totalitními reÏimy k masáÏi vlast-
ních obãanÛ, smûrem dovnitfi, do vlastní spoleãnosti.To
je dnes na ústupu, nejen proto, Ïe ubylo diktatur, ale
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GLOBALIZACE Z POHLEDU
EVROPSKÉHO KOMISA¤E 

vyrovnávání se s globální interdependencí.
Úvodní slovo pronesl a diskuzi moderoval dr. Marek Hrubec.



i proto, Ïe pfiístup k informacím jako takov˘m stále sná-
ze poskytuje internet. Zato jsme svûdky stále jedno-
znaãnûj‰í pozitivní zpûtné vazby mezi mírou „atraktiv-
nosti“ zpráv a jejich sledovaností, coÏ vede k tomu, Ïe
informace jsou podávány ve stále jednodu‰‰í a povrch-
nûj‰í podobû, pfiiãemÏ ov‰em nepfiestávají ovlivÀovat
vefiejné mínûní nejen na národní, ale i na svûtové úrov-
ni. Pfiitom prÛzkumy vefiejného mínûní jsou rovnûÏ pro-
vádûny stále „instantnûji“, takÏe se stávají mûfiením
tûch nejokamÏitûj‰ích a nejpovrchnûj‰ích reakcí, coÏ
dále znesnadÀuje provádûní jakékoli vefiejné politiky,
která si klade dlouhodobûj‰í cíle a není zamûfiena jen
na okamÏitou popularitu sv˘ch nositelÛ.

Poslední desetiletí je navíc svûdkem vzniku a ros-
toucího vlivu zpravodajsk˘ch televizních stanic s nad-
národním zábûrem (Euronews) nebo dokonce celo-
svûtov˘mi ambicemi (CNN, BBC World), jeÏ se
posunují do role kodifikátorÛ reality: událost se stává
skuteãnou a v˘znamnou, pokud jsme ji vidûli na CNN.
V˘znamn˘mi se tak stávají jednotlivé události, zejmé-
na násilné, spí‰e neÏ procesy. Stát, v nûmÏ se nedûje
Ïádné násilí, se ocitá ve zprávách jen pfii volbách. CoÏ
má ov‰em zpûtnû vliv na politickou realitu vãetnû tero-
rismu: vÏdyÈ dobfie odpálená bomba v úplnû bezv˘-
znamném místû, které se je‰tû nikdy nedostalo do
„skuteãn˘ch a v˘znamn˘ch“ zpráv – pfiedstavme si li-
bovolné ãeské mûsto okresního formátu – má vstup
do CNN, BBC World ãi Euronews zaruãen, dozvûdí se
o ní okamÏitû v‰ude od Sappora aÏ po Patagonii.

S instantním charakterem a maximálním zjedno-
du‰ením je spojena i kulturní globalizace, která se
projevuje zejména ‰ífiením americké spotfiební kultu-
ry, od rychlého obãerstvení (i tam je pfiece dÛraz na
to, Ïe takfika úplnû mizejí nároky na ãas) pfies rekla-
mu aÏ po televizní a filmovou zábavu.
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RovnûÏ v ekonomické rovinû je novou dimenzí glo-
balizace expanze do ãasu, minimalizace ãasov˘ch
ztrát. Velké hospodáfiské krizi, která zaãala v roce
1929 „ãern˘m pátkem“ na newyorské burze, trvalo
mûsíce aÏ roky, neÏ se pfielila do vût‰í ãásti svûta;
dnes se dopady pozitivních i negativních informací
pfiená‰ejí okamÏitû z jedné burzy na druhou i do na
nich závisl˘ch ekonomik.

A protoÏe je neskonale vût‰í poãet spoleãností neÏ
kdy v minulosti pfiedmûtem volného obchodu akcií,
mohou tyto okamÏité reakce mít i mnohem rozsáhlej-
‰í dopad neÏ dfiíve. Rozhodnou-li se investofii, Ïe ta ãi
ona malá ãi stfiednû velká zemû je pfiíli‰ riziková –
a to tfieba i na základû velmi subjektivních ãi pfiímo
virtuálních informací –, mÛÏe okamÏitá kolektivní re-
akce srazit její ekonomiku na kolena.

Z hlediska spotfiebitele pak lze za prÛlom do ãasu
povaÏovat skuteãnost, Ïe mizí i poslední forma závis-
losti na cyklickém, pfiírodním ãasu, totiÏ na roãních
obdobích a dostupnosti jednotliv˘ch plodin: v globál-
ním supermarketu jsou v‰echny dostupné po cel˘
rok, aÈ uÏ proto, Ïe jsme je s minimální ãasovou ztrá-
tou dovezli z jiÏní polokoule, anebo proto, Ïe jsme
i v na‰í ãásti svûta vytvofiili podmínky pro jejich pûs-
tování bez ohledu na roãní období.

A koneãnû se na pÛdû Akademie vûd musí pfiipome-
nout, co tady jistû zazní z mnoha úst, Ïe prostfiednic-
tvím internetu, díky bezprecedentní dominanci jednoho
jazyka (angliãtiny) a pomocí globálnû aplikovateln˘ch
kritérií (citaãní indexy apod.) se zcela globalizovanou
stává i vûda – tedy pfiinejmen‰ím pfiírodní vûdy. �

Pfiipravil MAREK HRUBEC,
fieditel Centra globálních studií
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Semináfie byly zorganizovány v rámci projektu
M·MT/EUPRO/OK485 – KAMPU· (Kanceláfi

pro administrativní a manaÏerskou podporu úãasti
vûdeck˘ch t˘mÛ VV· v 7. RP), kter˘ je od 1. 1. 2007
novû zahájen na oddûlení VaV V·CHT Praha.

Úvodní slovo pronesli rektor prof. V. RÛÏiãka a pro-
rektorka pro vûdu a v˘zkum prof. J. Moravcová. Mo-
derování se ujaly Ing. Anna Mittnerová a Ing. Iveta
Pospí‰ilová z oddûlení VaV V·CHT Praha.

Na setkání dne 31. 1. 2007 pfiednesl dr.Vladimír Alb-
recht (TC AV âR) obecné informace o 7. RP a o úãasti
v projektech. Ing.Kraemer informoval úãastníky o speci-
fickém programu IDEAS a PEOPLE. S nabídkou sluÏeb
âeského centra pro mobilitu pfii AV âR, ãlena evropské
sítû ERA-MORE, které poskytuje stáÏe zahraniãním
stáÏistÛm, seznámil úãastníky Ing. R. Hrub .̆

Struãnou informaci o Specifickém programu
COOPERATION pfiednesl Mgr. Alexandr Prokop
z Technologického centra AV âR. O sv˘ch zku‰enos-
tech z úãasti v projektech 6. RP pohovofiili dva zástupci
V·CHT Praha. Velmi zajímav˘ pfiíspûvek o úãasti v in-
tegrovaném projektu TRACE z tematické priority
FOOD 6. RP pfiednesla Ing. Monika Tomaniová z Ústa-
vu chemie a anal˘zy potravin, která, aã na rodiãovské
dovolené, fiídí pomocí internetu ãinnosti ústavu v na-
plánovan˘ch pracovních balíãcích projektu (WP) v akti-
vitách RTD, Training a Management. Na závûr se o své
pocity a zku‰enosti zaãínajícího úãastníka v projektech

16ab

Pfii pfiíleÏitosti prvních v˘zev k podávání návrhÛ projektÛ 7. RP Evropského spoleãenství
uspofiádalo oddûlení VaV V·CHT Praha ve spolupráci s Technologick˘m centrem AV âR
a vzdûlávacími projekty CIV Liblice a CeTT, realizovan˘mi v rámci programu ESF/JPD3,

ve dnech 31. 1. 2007 a 9. 2. 2007 dva semináfie. Mimofiádn˘ zájem o nû projevila nejen fiada
vûdcÛ z V·CHT Praha, ale i dal‰ích praÏsk˘ch i mimopraÏsk˘ch v˘zkumn˘ch pracovi‰È.

SEMINÁ¤E K ZAHÁJENÍ 
7. RP EU

v û d a  a  v ˘ z k u m

MESH/CRAFT a QUORUM/STREP podûlil doc. P. Ha-
sal z Ústavu chemického inÏen˘rství V·CHT.

Semináfi 9. 2. 2007 se zamûfiil na tematickou prioritu
NMP ze specifického programu COOPERATION a na
financování projektÛ 7. RP. Pozvání pfiijal Ing. R. Fryãek,
kter˘ v souãasné dobû pÛsobí v Evropské komisi v Bru-
selu, DG Research, v oddûlení Nanovûdy a technologie
odboru PrÛmyslové technologie.V prezentaci se zamû-
fiil na informace o nanotechnologiích v 7. RP a na po-
drobnosti první v˘zvy tematické priority NMP.S pfiíspûv-
kem o úãasti v projektech 6.RP, prioritû NMP, vystoupila
doc. J. Kubátová (TC AV âR). Mgr. A. Prokop podal pfie-
hlednou informaci o novém pracovním programu, o té-
matech vyhlá‰en˘ch v˘zev priority NMP 7. RP a o Ev-
ropské technologické platformû pro nanomedicínu.

Prezentaci Zapojení MSP v 7. RP úãastníkÛm pfii-
blíÏil Ing. M. ·karka, jehoÏ vzápûtí vystfiídal Ing. J. Lo-
renz, kter˘ publikum seznámil s aktivitami projektu
CeTT v prezentaci Inovacemi ke zv˘‰ení konkuren-
ceschopnosti.

Prezentací Nové rysy v FP7 z pohledu fie‰itele, fi-
nancování projektÛ zaujala Ing. E. Hillerová zejména
zástupce ekonomick˘ch a personálních oddûlení.

Díky laskavému pfiispûní TC AV âR a dvou vzdû-
lávacích projektÛ CIV Liblice a CeTT financovan˘ch
z Evropského sociálního fondu ESF byla úãast pro
v‰echny zájemce o semináfi bezplatná. Pro ty, ktefií
se jich zúãastnit nemohli, jsou na webov˘ch strán-
kách V·CHT Praha http://www/homepage/zame-
ry/zahranicni/info_seminare_7rp/Archiv_info-semi-
nare_7rp zvefiejnûné ve‰keré prezentace a fotogalerie.
BliÏ‰í informace t˘kající se zahraniãní spolupráce ve
vûdû a v˘zkumu jsou k dispozici na internetové adre-
se http://www.vscht.cz/homepage/zamery/zahranicni.

Vûfiím, Ïe se najdou finanãní prostfiedky a zpÛsoby,
jak podporovat infrastrukturu zahrnující sluÏby pro
v˘zkum a v˘voj, která na‰im vûdeck˘m t˘mÛm pfii za-
pojování do Evropského v˘zkumného prostoru (ERA)
napomÛÏe. �

ANNA MITTNEROVÁ,
konzultantka mezinárodních projektÛ,

Odd.VaV, V·CHT Praha
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Koncepãní rozpory mezi ãeskou a nûmeckou stra-
nou vedly na zaãátku projektu k opakované-

mu pfieru‰ení pfiípravn˘ch prací. Tûch se nakonec
v roce 2001 ujal Ústav pro soudobé dûjiny AV âR,
zastoupen˘ v grémiu garantÛ dr. Oldfiichem TÛmou,
a za Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních
vûd UK zejména prof. Jifií Pe‰ek. Z nûmecké strany
projekt vedli prof. Horst Möller a prof. Manfred Kittel
z mnichovského Institut für Zeitgeschichte. Bû-
hem roku 2002 se rozsah v˘zkumu ustálil na osmi
zemích: ãeskoslovenskou tematiku zpracoval prof.
Jan Kuklík, italsko-jihotyrolské téma prof. Rudolf Lill,
belgickou studii k oblasti Eupen-Malmedy dr. Ulrich
Tiedau, francouzské alsaské téma prof. Bernard Po-
loni, dánskou situaci pojednal dr. Jürgen Festersen,
polského pfiípadu se ujal prof. Grzegorz Janusz, te-
matiku pro b˘valou Jugoslávii zpracovali dr. Vladimir
Prebiliç a dr. Damijan Gu‰tin a maìarsk˘ materiál
zpracovala Ágnes Tóth. Dodateãnû byla pfiipojena
studie o Spojenci okupovaném pováleãném Nûmec-
ku z pera Cornelie Wilhelm.

V roce 2006 byl soubor studií spolu s edicí vybra-
n˘ch právních norem publikován v ãeské i nûmecké
verzi: J. Pe‰ek, O. TÛma, M. Kittel, H. MŒller (eds.), Nû-
mecké men‰iny v právních normách 1938–1948, Pra-
ha 2006; M. Kittel, H. MŒller, J. Pe‰ek, O. TÛma (eds.),
Deutschsprachige Minderheiten 1945, München 2006.

Souãástí publikací mûl b˘t i spoleãn˘ text ãesk˘ch
a nûmeck˘ch historikÛ, kter˘ by shrnul a interpretoval
tematiku pováleãn˘ch právních norem v jednotliv˘ch
zemích. V roce 2004, kdy jiÏ byly k dispozici dílãí stu-
die v hrubé podobû, se v‰ak ukázalo, Ïe se „praÏská“

17 ab

Tiskové konference
k mezinárodnímu
semináfii 
se zúãastnil také
b˘val˘ velvyslanec
SRN Michael Libal.

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

a „mnichovská“ interpretace v˘sledkÛ projektu nato-
lik li‰í, Ïe spoleãné zhodnocení nebude moÏné. Ne-
uskuteãnil se ani návrh âesko-nûmeckého diskusní-
ho fóra uvést studie dvûma rÛzn˘mi texty. Kolegové
z Mnichova dali najevo, Ïe „praÏsk˘“ úvod do nûmec-
ké verze sborníku odmítají zahrnout.

âeská i nûmecká verze sborníku tak nakonec vy-
‰ly jen se struãn˘m „technick˘m“ úvodem. Mnichov‰tí
kolegové pak publikovali svÛj úvod ve Vierteljahres-
hefte für Zeitgeschichte, ãesk˘ text vyjde v nûmecké
verzi v nejbliÏ‰ím ãísle ãasopisu Bohemia, kter˘ vy-
dává mnichovské Collegium Carolinum. Prof. Möller
a prof. Kittel na nabídku otisknout svou studii v ães-
kém pfiekladu v Soudob˘ch dûjinách nereflektovali,
jejich text uvefiejní ãasopis Stfiední Evropa.

Projekt tak jako souãást ãesko-nûmeckého dialogu
prokázal, Ïe nemÛÏe b˘t zamûÀován s povinností ke
konsenzu. Potvrdil to i prÛbûh jinak hojnû nav‰tívené-
ho semináfie a panelové diskuse, jíÏ se zúãastnila jak
pfieváÏná vût‰ina autorÛ studií, tak odborníci z dal-
‰ích zahraniãních a domácích historick˘ch pracovi‰È.
K perspektivám problematiky se vyslovili také velvy-
slanec SRN v âR Helmut Elfenkämper a jeho pfied-
chÛdce v úfiadu Michael Libal.

Dovûtek: tûsnû pfied odevzdáním ãlánku do tisku
se ukázalo, Ïe v nejnovûj‰ím svazku Bohemie se
„ãesk˘ úvod“ – aniÏ by o tom byli autofii pfiedem infor-
mováni – neobjevil. �

OLD¤ICH TÒMA,
Ústav pro soudobé dûjiny AV âR
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NùMECKÉ MEN·INY 
V PRÁVNÍCH NORMÁCH 1938–1948
Z podnûtu âesko-nûmeckého diskusního fóra
se v roce 1999 zrodil mezinárodní
komparativní projekt, kter˘ mûl za úkol
zmapovat legislativní normy, jimiÏ se exilové
vlády, vedení domácích odbojov˘ch struktur
a posléze osvobozené státy vyrovnávaly
s následky nacistické okupace 
a s kolaborací domácích – zejména nûmeck˘ch
– men‰in s Tfietí fií‰í a jejími spojenci.
Projekt 21. února 2007 uzavfiel semináfi
Nûmecké men‰iny v právních normách
1938–1948, kter˘ uspofiádal Ústav pro soudobé
dûjiny AV âR ve spolupráci s âesko-nûmeck˘m
diskusním fórem.
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Spoleãné technologické iniciativy budou mít statut 
právnick˘ch osob. Evropská komise si v ãlánku

171 smlouvy o EU vyhrazuje moÏnost „zakládat spo-
leãné podniky nebo jiné struktury potfiebné k uskuteã-
nûní v˘zkumn˘ch programÛ, programÛ technického
rozvoje a demonstrací provádûn˘ch spoleãenstvím“.
Tento ãlánek v‰ak dosud vyuÏila jen zfiídka.

O vzniku JTI se rozhodne na základû fiady kritérií,
jako jsou napfiíklad nemoÏnost dosáhnout cíle pomo-
cí stávajících nástrojÛ, míra dopadu na konkurence-
schopnost a prÛmysl, pfiidaná hodnota intervence na
evropské úrovni, cíle nebo finanãní zdroje.

Jak tedy budou vypadat spoleãné technologické ini-
ciativy a jak˘m zpÛsobem budou financovány? Evrop-
ská komise ponese odpovûdnost za pfiíspûvek z vefiej-
n˘ch zdrojÛ, pfiedpokládá se v‰ak, Ïe se do JTI zapojí
i jednotlivé ãlenské státy. Rozpoãet na Spoleãné inicia-
tivy pro období 2007–2013 zatím není jasnû stanoven,
Komise chce, aby nejvût‰í ãást finanãních prostfiedkÛ
poskytla soukromá sféra. Rozhodujícím faktorem v˘bû-
ru partnerÛ se tedy stane finanãní kredibilita partnerÛ,
ktefií se zaváÏí k dlouhodobé spolupráci. Jako nezávis-
lé právnické osoby budou moci JTI vyuÏívat jak˘chkoliv

18ab

V rámci 7. RP pfiedstavila Evropská komise koncept tzv. Joint Technology Initiative (JTI)
neboli Spoleãn˘ch technologick˘ch iniciativ. JTI by mûly pfiispût k efektivnûj‰ímu

partnerství vefiejného a soukromého sektoru (PPP – Public Private Partnership) 
v oblasti v˘zkumu i k naplnûní Lisabonské strategie, jejímÏ cílem nejsou jen 3 % HDP 

pro v˘zkum a v˘voj, ale i to, aby dvû tfietiny prostfiedkÛ pocházely ze soukrom˘ch zdrojÛ.
Mezi dal‰í priority JTI patfií napfi. konzistence evropského v˘zkumu v dané oblasti,

podpora rozvoje a propagace klastrÛ ãi podpora konkurenceschopnosti.

SPOLEâNÉ TECHNOLOGICKÉ INICIATIVY 
– PARTNERSTVÍ VE¤EJNÉHO 
A SOUKROMÉHO SEKTORU

z  B r u s e l u

Hlavní náplní
spoleãné iniciativy 

Clean Sky – JTI
v oboru letectví 

a letecké dopravy
bude radikální 

sníÏení dopadu
letecké dopravy 

na Ïivotní prostfiedí.

zdrojÛ financování na národní i mezinárodní úrovni. Po-
ãítá se také se zapojením JTI do programÛ EUREKA ãi
COST, strukturálních fondÛ, s vyuÏitím finanãních ná-
strojÛ EIB a EIF ãi novû vytvofien˘m RSFF (Risk
Sharing Financial Facility).

Evropská komise pfiedstavila 9. listopadu 2006
Evropské radû tzv. roadmap JTI, jeÏ pfiesnû defi-

nuje dal‰í kroky, vãetnû zaloÏení ‰esti spoleãn˘ch
technologick˘ch iniciativ. U pfiipravovan˘ch JTI poÏa-
duje Komise detailnûj‰í rozbor následujících faktorÛ,
které zdÛvodní jejich vytvofiení:
– Selhání trhu: je nutné pfiinést pádné argumenty

o moÏném selhání trhu a o tom, proã by mûla do vûci
zasáhnout EU. Selhání trhu se musí t˘kat jak sou-
kromého, tak vefiejného sektoru. Je dÛleÏité, aby JTI
pfiedloÏilo jasn˘ návrh, jak bude tuto situaci fie‰it.

– DoplÀování se: JTI musí jednoznaãnû pfiispût ke
zv˘‰ení investic soukromého sektoru do v˘zkumu
v daném oboru;

– ¤ízení: management a celá struktura JTI musí b˘t
transparentní, vãetnû role soukromého a vefiejné-
ho sektoru a zapojení ãlensk˘ch státÛ;
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– Role ãlensk˘ch státÛ: v pfiípadû, Ïe jsou ãlenské
státy jedním ze zakladatelÛ JTI, musí b˘t jejich role
a podíl na managementu JTI jasnû definovány.
Komise ve stejnou dobu vypracovává anal˘zu eko-

nomického a sociálního dopadu JTI, aby mohla Radû
pfiedstavit ucelen˘ dokument. Pro schválení JTI bude
nutn˘ nejen souhlas Rady, ale i hostitelské zemû, ve
které se bude dané JTI nacházet.

Zatím v‰e nasvûdãuje tomu, Ïe úplnû první Inicia-
tivou, která bude zahájena, se stane ARTEMIS.

Vût‰ina v˘znamn˘ch ãlenÛ technologické platformy
ARTEMIS, ze které JTI vychází, a 14 vlád jiÏ Iniciati-
vu podpofiilo. ZaloÏení JTI ARTEMIS se pfiedpokládá
na jafie 2007, její plnohodnotné fungování pak zaãát-
kem roku 2008. Evropa hraje v souãasné dobû
v technologickém oboru, kter˘ ARTEMIS pokryje,
svûtov˘ primát, cílem je prvenství udrÏet. Pfiedpoklá-
dá se rozpoãet tfií miliard eur na sedm let, pfiiãemÏ
více neÏ 50 % by mûly pokr˘t soukromé zdroje.

Spu‰tûní dal‰ích iniciativ bude záviset na celkové
mífie jejich pfiipravenosti. Zatím se pfiipravuje jedi-

né JTI v lékafiském sektoru – Inovativní medicína –,
jejímÏ hlavním cílem bude propojení v˘zkumu v oblas-
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ti nov˘ch léãiv a plné vyuÏití biotechnologického po-
tenciálu Evropy v medicínû. Spojení vefiejn˘ch a sou-
krom˘ch aktérÛ biomedicínského v˘zkumu pfiispûje
k efektivnûj‰ímu i rychlej‰ímu v˘voji nov˘ch léãiv.

Dal‰í plánovanou Spoleãnou iniciativou je Clean
Sky – JTI v oboru letectví a letecké dopravy, jejíÏ
hlavní náplní bude radikální sníÏení dopadu letecké
dopravy na Ïivotní prostfiedí. Do iniciativy se zapojí
hlavní aktéfii leteckého prÛmyslu a dopravy, spoleã-
ností Airbus poãínaje a Safranem konãe, pfiedpoklá-
dá se aÏ 12% úãast mal˘ch a stfiedních podnikÛ.

PfiestoÏe u tfií v˘‰e zmínûn˘ch Spoleãn˘ch techno-
logick˘ch iniciativ pokroãily pfiípravy nejdále,

neznamená to je‰tû, Ïe Evropská komise pfiedloÏí
návrhy na jejich zaloÏení jako první. V nejbliÏ‰ích
dnech bude cel˘ proces vzniku JTI zahájen tím, Ïe
Evropská komise pfiedloÏí Radû EU první návrhy.
A jestli bude letos pfiedloÏena i ãtvrtá Iniciativa,
Nanoelectronics Technology 2020, ukáÏí aÏ násle-
dující mûsíce. �

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

Technologické centrum AV âR 

JE PATENTOVÁ LITERATURA 
LITERATUROU ODBORNOU? URâITù ANO!
Kanceláfi CZELO se 27. února 2007 v Bruselu zúãastnila informaãního dne 
na téma Patenty a inovace. Kromû zástupcÛ Evropské komise na nûm vystoupil
i pfiedstavitel Evropského patentového úfiadu Dr. Nigel Clarke.

Cílem pfiedná‰ek bylo upozornit na patentovou lite-
raturu jako cenn˘ zdroj v˘zkumné literatury. Po-

dle Dr. Oliviera Eulaertse z Generálního fieditelství
Spoleãného v˘zkumného stfiediska se aÏ 80 % ve‰-
ker˘ch technick˘ch informací nachází pouze v paten-
tové literatufie. A granty EU aÏ z 20 % dotují v˘zkum,
kter˘ jiÏ financován byl a v˘sledky pfiinesl.

Absence urãitého produktu na trhu je‰tû neznamená,
Ïe související v˘zkum nebyl patentován. Proto je dÛleÏi-
té, aby se vûdeãtí pracovníci nauãili s patentov˘mi data-
bázemi pracovat. K tomu mohou pomoci napfi. interneto-
vé stránky www.espacenet.com, které ãítají 60 milionÛ
rÛzn˘ch patentov˘ch dokumentÛ z celého svûta a jsou
zdarma pfiístupné bez jak˘chkoliv omezení.

Jak se snaÏí vylep‰it situaci v této otázce Evropská
komise? Dr. Denis Dambois z Generálního fieditelství
V˘zkumu upozornil, Ïe pfii v˘bûru evaluátorÛ hraje pod-
statnou roli jejich celkov˘ pfiehled o daném oboru, vãet-
nû znalosti nejnovûj‰ích patentÛ. Tím je eliminováno ri-
ziko opakovaného financování téhoÏ v˘zkumu.

V‰ichni pfiítomní se také shodli na tom, Ïe patento-
vou literaturu je potfieba fiadit mezi v˘zkumnou a je
nutné systematicky motivovat v˘zkumné pracovníky
k tomu, aby ji pouÏívali. �

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

Technologické centrum AV âR



bulletin
ak

ad
em

ick
˘ Schválila

� smûrnici Akademické rady AV âR – Zásady
pfiidûlování sluÏebních bytÛ a vybran˘ch ubytova-
cích jednotek v rámci AV âR;

� zprávu Rady programu Podpora projektÛ cíle-
ného v˘zkumu o posouzení projektÛ tohoto progra-
mu fie‰en˘ch v roce 2006 a pfiidûlení úãelov˘ch do-
tací na fie‰ení pokraãujících projektÛ v roce 2007;

� zprávu Rady programu Informaãní spoleãnost
o posouzení projektÛ tohoto programu fie‰en˘ch
v roce 2006 a pfiidûlení úãelov˘ch dotací na fie‰ení
pokraãujících projektÛ v roce 2007;

� zprávu Rady programu Nanotechnologie pro
spoleãnost o posouzení projektÛ tohoto programu
fie‰en˘ch v roce 2006 a pfiidûlení úãelov˘ch dotací
na fie‰ení pokraãujících projektÛ v roce 2007.

Vyslovila souhlas

� s vyhlá‰ením XVIII. kola vefiejné soutûÏe Gran-
tové agentury AV âR na standardní a juniorské ba-
datelské projekty;

� s pfiíkazem pfiedsedy AV âR o kontrolní ãin-
nosti v AV âR pfii hospodafiení s vefiejn˘mi pro-
stfiedky;

� s návrhem prof. J.Draho‰e, aby pfiedseda AV âR
pfievzal zá‰titu nad:
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Informace z 29. zasedání Akademické rady AV âR
Na svém 29. zasedání, které se konalo dne 6. bfiezna 2007,

projednala Akademická rada tyto nejdÛleÏitûj‰í otázky:

z  a k a d e m i c k é  r a d y

� konferencí Analytická cytometrie IV, která se
bude konat ve dnech 23.–26. ãervna 2007
v Brnû;

� konferencí Akademie vûd v Olomouci, která
se bude konat 3. kvûtna 2007 v Olomouci;

� s tím, aby AV âR byla spolupofiadatelem semi-
náfie o v˘zvách vyhla‰ovan˘ch European Research
Council ve spoleãenskovûdních a humanitních dis-
ciplínách s názvem V˘zkum na hranicích poznání,
kter˘ bude 15. kvûtna 2007 uspofiádán ve spoluprá-
ci s CEFRES.

Vzala na vûdomí

� zprávu o plnûní v˘zkumn˘ch projektÛ pracovi‰È
AV âR uzavfien˘ch v rámci regionální spolupráce
s Pardubick˘m krajem a SdruÏením obcí Orlicko
v roce 2006;

� zaji‰tûní vnitfiního protikorupãního auditu
v AV âR podle usnesení vlády ã. 1199/2006;

� informaci o v˘stavbû Inovaãního biologického
centra Ústavu experimentální medicíny AV âR, v. v. i.;

� informaci o zmûnách ve sloÏení a o ãinnosti
âesk˘ch národních komitétÛ;

� informaci o v˘voji struktury úãelov˘ch prostfied-
kÛ poskytovan˘ch Grantovou agenturou AV âR.

II. Oblast vûd o Ïivé pfiírodû a chemick˘ch vûd
6. Sekce biologicko-ekologick˘ch vûd

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

PoÏadavky:

� vysoko‰kolské vzdûlání pfiíslu‰ného zamûfiení;
� vûdecká nebo vûdeckopedagogická hodnost;

� zku‰enost s organizaãní prací v oblasti v˘zkumu a v˘voje;
� v˘znamné v˘sledky tvÛrãí vûdecké ãinnosti;

� jazykové znalosti;
� morální bezúhonnost;

� 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.

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

nejpozdûji do 9. kvûtna 2007 na adresu:
Botanick˘ ústav AV âR, v. v. i., tajemník Rady pracovi‰tû M. Doksanská, Zámek 1, 252 43 PrÛhonice.

Obálku oznaãte nápisem V˘bûrové fiízení – fieditel.

Pfiedpokládá se, Ïe pfii osobním pohovoru pfiednesete téÏ svoji pfiedstavu o funkci, o niÏ se ucházíte,
a o zámûrech, které byste v ní chtûl/a realizovat.



ZÁVAÎNÉ PROJEDNÁVANÉ BODY A ZÁVùRY 
ZE ZASEDÁNÍ

Zaji‰tûní ãinnosti Rady a stûhování jejího se-
kretariátu na M·MT k 31. 3. 2007

Sekretariát Rady pro v˘zkum a v˘voj v poãtu
14 pracovníkÛ bude pfiesunut z M·MT âR na Úfiad
vlády âR.

Pfiíprava státního rozpoãtu VaV na rok 2008
s v˘hledem na roky 2009 a 2010

Rada pro v˘zkum a v˘voj navrhla postup fie‰ení
poÏadavkÛ resortÛ (správcÛ rozpoãtov˘ch kapitol,
z nichÏ je podporován v˘zkum a v˘voj z vefiejn˘ch
prostfiedkÛ) na v˘daje státního rozpoãtu VaV na rok
2008–2010. UloÏila do zápisu jednání s resorty za-
pracovat bod, ve kterém upozorní resorty na stav
ãerpání v˘dajÛ státního rozpoãtu VaV 2007 podle
údajÛ IS VaV pfiedan˘ch k 28. 2. 2007 a poÏádá je
o vysvûtlení rozdílÛ.

Vyjádfiení Bioetické komise RVV k potfiebnos-
ti dal‰ích právních úprav problematiky VLEKB

Zákonem ã. 227/2006 Sb., o v˘zkumu na lidsk˘ch
embryonálních kmenov˘ch buÀkách a souvisejících
ãinnostech a o zmûnû nûkter˘ch souvisejících záko-
nÛ, je do trestního zákona vloÏen nov˘ § 209 b Ne-
dovolené nakládání s lidsk˘m embryem a lidsk˘m
genomem. V tomto paragrafu v odstavci (1) písme-
no e) je za nedovolené oznaãeno jednání osoby,
která „pfienese lidsk˘ genom do bunûk jiného Ïivo-
ãi‰ného druhu a naopak“.

RVV na návrh Bioetické komise RVV poÏádala
M·MT jako autora zákona ã. 227/2006 Sb., aby
urychlenû pfiipravilo novelu tohoto zákona, kde
bude vypu‰tûn z § 209 b odstavec (1) písmeno e).
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r a d a  p r o  v ˘ z k u m  a  v ˘ v o j

Návrh stanoviska RVV k v˘zkumu na lidsk˘ch
embryonálních kmenov˘ch buÀkách (VLEKB)

Rada schválila odborné stanovisko Rady k Ïá-
dosti Ústavu experimentální medicíny AV âR, v. v. i.,
o povolení VLEKB, ve kterém doporuãuje M·MT
udûlit povolení k v˘zkumu na lidsk˘ch kmenov˘ch
embryonálních buÀkách uvedenému Ïadateli.

Souhrnné v˘sledky hodnocení ukonãen˘ch
programÛ VaV v roce 2005

Podle plánu legislativních, nelegislativních a ostat-
ních úkolÛ RVV v roce 2007 mûl b˘t tento materiál
v bfieznu tohoto roku pfiedloÏen vládû. Vzhledem
k odli‰n˘m údajÛm o v˘sledcích uvádûn˘ch ze stra-
ny poskytovatelÛ, které nekorespondují s údaji evi-
dovan˘mi v Informaãním systému v˘zkumu a v˘vo-
je, souhlasila Rada s Ïádostí o odklad termínu na
kvûten 2007 (materiál bude pfiepracován a projed-
nán se zainteresovan˘mi resorty).

Návrh projektu pfiípravy Anal˘zy VaV 2007
Rada schválila návrh projektu pfiípravy Anal˘zy

stavu v˘zkumu, v˘voje a inovací v âR a jejich srov-
nání se zahraniãím v roce 2007, vãetnû sloÏení pra-
covní skupiny pro pfiípravu Anal˘zy.

Zástupci Rady pro v˘bûr kandidátÛ do oboro-
v˘ch komisí GA âR

Rada jmenovala do pracovních skupin pro v˘bûr
kandidátÛ na ãlenství v oborov˘ch komisích GA âR
pro rok 2007 své následující zástupce: pro technické
vûdy: Ing.J.DoleÏala a Ing.M.Holla, pro pfiírodní vûdy:
prof. J. Málka a Ing. V. Nekvasila, pro lékafiské vûdy:
doc.V.Viklického a prof. J. Zrzavého, pro spoleãenské
vûdy: doc.T. Cahlíka a PhDr. M. Kopicovou, pro zemû-
dûlské vûdy: Ing. M. Janeãka a dr. P. Vlasáka.

Informace z 221. zasedání
Rady pro v˘zkum a v˘voj
9. bfiezna 2007

Fyzikální ústav AV âR, v. v. i., pfiijme

vedoucí/ho Správního útvaru (finance, úãtárna, zásobování, personální a technické sluÏby).

Nabídky zasílejte na adresu: Fyzikální ústav AV âR, v. v. i., osobní oddûlení,
182 21 Praha 8, Na Slovance 1999/2.
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Typick˘m pfiíkladem vyuÏití statistik je celosvûtová
snaha zmûfiit úãinnost vûdecké a v˘zkumné práce

tak, aby se nepl˘tvalo finanãními prostfiedky. Ve snaze
o maximální objektivitu byl vytvofien systém ukazatelÛ,
kter˘ mimo jiné zahrnuje impaktní faktor, medián oboru
a citaãní index. Ty vypovídají o tom, jak intenzivnû
a v jak kvalitních ãasopisech vûdec publikuje, jak ãasto
je citován, popfiípadû kolik citací pfiipadá v prÛmûru na
jednu jeho publikovanou práci. Na tomto základû se
pak mûfií jeho takzvan˘ vûdeck˘ v˘kon a návaznû v˘-
kon celého vûdeckého t˘mu, univerzity ãi ústavu nebo
– dokonce – celého státu. Ukazatele poskytují pro
v‰echny, kdo jsou zodpovûdní za úãelné vynakládání
finanãních prostfiedkÛ na vûdu, cenné informace; po-
suzovatelé by si v‰ak mûli b˘t vûdomi toho, Ïe s údaji
je tfieba zacházet s maximální opatrností. V mnoha
vûdních oborech se skuteãná úãinnost nedá mûfiit
v krátkodob˘ch horizontech a stejnû tak nelze spoleh-
livû zabezpeãit, aby se mnoÏství investovan˘ch penûz
odrazilo v adekvátních v˘sledcích. Investice do vûdy
a v˘zkumu vÏdycky byla, je a bude riskantní.

Fundamentalistické prosazování scientometrického
systému hodnocení vûdy a v˘zkumu má fiadu negativ-
ních dÛsledkÛ. Dnes jsme svûdky toho, Ïe vûdeãtí pra-
covníci nûkdy publikují v˘sledky své práce ne proto, Ïe
chtûjí odborné vefiejnosti nûco nového sdûlit, ale aby
získali patfiiãn˘ poãet bodÛ. Pokud autor dospûje k v˘-
sledku, logicky se jej snaÏí „prodat“ za co nejvût‰í poãet
bodÛ a místo jedné publikace v˘sledek opublikuje více-
krát. Aby se nedopustil plagiátorství své vlastní práce,
zvefiejní v˘sledek po ãástech, coÏ potenciálním ãtená-
fiÛm ztûÏuje orientaci. Celkovû jsme svûdky rychlého
nárÛstu vûdeck˘ch prací, které nikdo neãte a ani nemá
ãas je podrobnû recenzovat.

Vedle v˘hod, jeÏ nám scientometrie pfiiná‰í a které
spoãívají v tom, Ïe na jejím základû je moÏné „odfilt-
rovat“ pracovníky a pracovi‰tû, ktefií evidentnû nic
neprodukují, je tfieba vidût i v˘‰e uvedená úskalí.
Snad nejhor‰í je bodovací tabulka, v níÏ jsou vûdci ãi
jejich t˘my sefiazeni do lineárního pofiadí podle poãtu
získan˘ch bodÛ a na základû tohoto pofiadí se roz-
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Souãasn˘ rozvoj v˘poãetní techniky nám umoÏÀuje zpracovávat stále
vût‰í mnoÏství dat a získávat z nich nejrÛznûj‰í informace. KaÏdodennû 
se tak setkáváme s nejrÛznûj‰ími statistikami. Pokud se s nimi nakládá

rozumnû, mohou b˘t velmi prospû‰né, av‰ak vyvozování závûrÛ 
ze statistick˘ch dat bez dostateãné anal˘zy jejich vypovídajících

schopností mÛÏe b˘t velmi zavádûjící a ve sv˘ch dÛsledcích i nebezpeãné.

SCIENTOMETRIE V HODNOCENÍ
VùDECKÉ PRÁCE

p o l e m i k a

hodne, kdo je lep‰í a kdo je hor‰í. Bylo by zajímavé
zjistit, jak by si v souãasném systému hodnocení vû-
decké v˘konnosti vedl napfiíklad Kurt Gödel, jenÏ
publikoval pomûrnû málo prací, ty v‰ak podstatnû
ovlivnily celou matematiku dvacátého století.

Scientometrické hodnocení je pouze jednou sloÏ-
kou komplexního pohledu na vûdeckou v˘konnost
a v rÛzn˘ch oborech mÛÏe mít rÛznou váhu i vypoví-
dající schopnost. VÏdy v‰ak musí b˘t dÛslednû kon-
frontováno s názorem obecnû uznávan˘ch „autorit“.
Co se t˘ká v˘hledu do budoucnosti, jsem spí‰e skep-
tik, a to z následujících dÛvodÛ:

1. Pro poskytovatele finanãních prostfiedkÛ je po-
hodlné zdÛvodnit rozhodnutí „objektivními“ sciento-
metrick˘mi údaji, které se navíc uÏívají celosvûtovû.

2. Pro mnoho lidí pÛsobících ve vûdû je pohodlnûj‰í
soustfiedit se na sbírání bodÛ neÏ na v˘zkum samotn .̆

3. Pro mnoho vedoucích vûdeck˘ch pracovníkÛ je
kvantifikované hodnocení vítan˘m nástrojem fiízení.
Z vlastní zku‰enosti vím, jak tûÏké a nepfiíjemné je
svému podfiízenému sdûlit, Ïe s jeho prací nejsem
spokojen. Mnohem snaz‰í je fiíci, Ïe „to“ vypl˘vá z ob-
jektivních kritérií.

4. ¤ada v˘konn˘ch vûdcÛ (zejména z oborÛ, kde
scientometrie skuteãnû poskytuje pomûrnû pfiesné
informace o vûdecké zdatnosti) bohuÏel prosazuje
její plo‰né uÏívání, a to i v oborech, kde je její vypo-
vídající hodnota pfiinejmen‰ím pochybná.

Na závûr bych rád uvedl pfiirovnání k fotbalu. Legen-
dárního Franze Beckenbauera jistû nebude poãet zá-
pasÛ na jeden vstfielen˘ gól fiadit na pfiední místa fotba-
lov˘ch statistik. Pfiesto si vyslouÏil pfiezdívku „Kaiser
Franz“. KdyÏ byl v akci, divák mohl sledovat fotbalovou
krásu a umûní. Jsem pfiesvûdãen, Ïe vedle scientome-
trick˘ch údajÛ, které o souãasné vûdû hodnû vypovída-
jí, je tfieba vzít velmi váÏnû v potaz také skuteãnost, Ïe
podstatn˘ vliv na v˘voj vûdy mají lidé, ktefií „tvofií hru“,
ale moÏná nejsou na pfiedních místech scientometric-
k˘ch statistik. �

PAVEL DRÁBEK,
ãlen Uãené spoleãnosti
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PraÏsk˘ rodák Otto Jírovec ukonãil studia na Pfií-
rodovûdecké fakultû Univerzity Karlovy v Praze

roku 1929 a poãátkem tfiicát˘ch let na fakultû pÛso-
bil jako nehonorovan˘ asistent. Je‰tû pfied vypuk-
nutím druhé svûtové války se habilitoval v oboru
v‰eobecné zoologie a parazitologie na základû své
práce k problematice mikrosporidií. Bûhem války
pracoval jako vedoucí laboratofie parazitologie ve
Státním zdravotním ústavu, po osvobození se na
fakultu vrátil, v roce 1948 byl jmenován mimofiád-
n˘m profesorem Univerzity Karlovy v Praze.

V letech 1949–1952 vedl katedru zoologie, poz-
dûji fiídil na UK zoologick˘ ústav. Pamûtníci vzpomí-
nají, Ïe i v dobû stalinismu dokázal na katedfie vy-
tvofiit oázu demokracie, která se stala povûstnou
exkurzemi, jeÏ utuÏovaly „kolektivního ducha“. Díky
svému charizmatu a odborn˘mi znalostem Otto Jí-
rovec vychoval fiadu následovníkÛ, bez nadsázky
mÛÏeme hovofiit o ãeské parazitologické ‰kole.

PÛsobil ve v˘znamn˘ch ãesk˘ch vûdeck˘ch spo-
leãnostech, mezi nûÏ patfiila napfiíklad Královská
ãeská spoleãnost nauk, Masarykova akademie Prá-
ce nebo âs. národní rada badatelská, brzo se zapojil
i do ãinnosti âSAV. JiÏ v roce 1952 se stal ãlenem-
-korespondentem âSAV a roku 1955 byl zvolen aka-
demikem. V letech 1954–1961 vedl v rámci âSAV
Protozoologickou laboratofi a v letech 1954–1965 ãa-
sopis âeskoslovenská parazitologie. Mezi roky
1952–1959 zastával post sekretáfie biologické sekce
âSAV, v letech 1960 a 1961 jí dokonce pfiedsedal.
V roce 1964 také stál u zaloÏení Protozoologické
sekce âeské parazitologické spoleãnosti, k jejímÏ
hlavním aktivitám v souãasnosti patfií i pofiádání pra-
videln˘ch Jírovcov˘ch protozoologick˘ch dnÛ.

Ve své odborné práci se Jírovec soustfiedil zejmé-
na na studium parazitick˘ch prvokÛ a jimi zpÛsobe-
ná onemocnûní. Nezajímal se pfiitom jen o situaci

23 ab

p o r t r é t y  z  a r c h i v u

v na‰em mírném pásmu, ale i v tropick˘ch oblas-
tech. Jedním z jeho nejv˘znamnûj‰ích objevÛ bylo
odhalení pÛvodce intersticiální pneumonie kojencÛ
Pneumocystis carinii, kter˘ uãinil spoleãnû s plzeÀ-
sk˘m patologem doc. M.VaÀkem. Právû za tento ob-
jev získal v roce 1953 Státní cenu. V souãasnosti
nese Pneumocystis pÛsobící tûÏké onemocnûní
nové jméno – pfiipomínající Otto Jírovce – Pneumo-
cystis jiroveci. V˘znam a v˘skyt tohoto parazita bo-
huÏel narostl v souvislosti s onemocnûním AIDS.
PÛvodní pojmenování cizopasníka po Italovi Anto-
niu Carini (1872–1950) zÛstává vyhrazeno jenom
pro Pneumocystis vyskytující se u krys. Symbolicky
se tak potvrzuje skuteãnû mezinárodní dopad v˘-
zkumu Otto Jírovce, kter˘ takto není zapomenut ani
fiadu let po své smrti. Z dobov˘ch ocenûní stojí jistû
za zmínku ãestné doktoráty Lékafiské fakulty Hum-
boldtovy univerzity v Berlínû a Pfiírodovûdecké fa-
kulty univerzity v Clermont-Ferrand.

Za svÛj Ïivot uvefiejnil Jírovec témûfi 280 odbor-
n˘ch ãlánkÛ. ZároveÀ mûl dar ‰ífiit své poznatky
i mimo prostfiedí zasvûcen˘ch odborníkÛ, v jeho
bibliografii tak nalezneme i fiadu popularizaãních
prací. Z kniÏních dûl stojí za zmínku Zoologická
technika (1942), která se doãkala nûkolika vydání,
podobnû úspû‰ná Parazitologie pro lékafie (1948)
nebo i Parazitologie pro zvûrolékafie (1948). V roce
1953 se v˘znamnou mûrou autorsky podílel na Pro-
tozoologii, jako pfiíklad jeho popularizaãní ãinnosti
uveìme knihu Paraziti ãlovûka (1937), kterou na-
psal se svou Ïenou.

Otto Jírovec Ïil v nelehké dobû, jako ãlovûk v‰ak
dokázal obstát se ctí. V roce 1952 do Ïivotopisu
uvedl: „Politickou ãinnost jsem nepûstoval ani za
I. republiky, ani za protektorátu, ani za nynûj‰í repub-
liky.“ Na rozdíl od nûkter˘ch jin˘ch to nepotfieboval 
– hovofiily za nûho v˘sledky vûdecké práce. �

MARTIN FRANC,
MasarykÛv ústav – Archiv AV âR

OTTO JÍROVEC
(1907–1972)

Poãátkem tohoto roku jsme si pfiipomnûli 
dvû v˘roãí zakladatele moderní ãeskoslovenské
humánní parazitologie, vynikajícího badatele
a zároveÀ skromného a laskavého ãlovûka,
Otto Jírovce – v lednu uplynulo sto let 
od jeho narození a v bfieznu ãtvrt století ode dne,
kdy zemfiel.
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HRABALIANA 
REDIVIVA

k u l t u r a  a  s p o l e ã n o s t

Sborník pfiedstavili
Jifií Pelán z Karlovy
univerzity (vpravo)

a editor Josef Zumr
z Filosofického
ústavu AV âR.

Italská bohemistka
Annalisa Cosentinová

z univerzity v Udine
pohovofiila o velkém

uznání i popularitû
Bohumila Hrabala

v Itálii.

Zatímco valná ãást
ãeské kniÏní

produkce se vztahem
k izraelskému státu

je zamûfiena 
na souãasnost,

Jan Zouplna
soustfiedil naopak

svou pozornost na
jeho poãátky bûhem

britské mandátní
správy (1920–1948).

„S tak syntetick˘m pohledem na Hrabalovu tvorbu na
profesionální úrovni a za mezinárodní úãasti se setká-
váme poprvé,“ uvádí v publikaci jeden z editorÛ, Milan
Jankoviã z Ústavu pro ãeskou literaturu AV âR. �
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Deset let uplynulo od smrti jednoho z nejv˘znam-
nûj‰ích ãesk˘ch spisovatelÛ 20. století Bohumila

Hrabala, jehoÏ tvorbu si letos pfiipomnûlo i nakladatel-
ství Filosofia, vydáním publikace Hrabaliana rediviva.
Kfiest publikace v komorních prostorách Golem-klubu
Filosofického ústavu provázela pfiátelská atmosféra na-
plnûná duchem tohoto v˘jimeãného umûlce. Hrabalia-
na rediviva, ãeská verze sborníku pfiíspûvkÛ z meziná-
rodního mezioborového sympozia v Udine v Itálii,
pfiiná‰í zcela nov˘ a inspirující pohled na Hrabalovu
tvorbu. Odborníci v nûm rozebírají jeho dílo z hlediska
literárnûvûdného, jazykového a estetického, filozofické-
ho ãi psychoanalytického a zamûfiují se i na divadlo
a film.

OD JI·UVU
K IZRAELI

Kniha s podtitulem Formování izraelsk˘ch mocen-
sk˘ch elit 1919–1949 mladého badatele Jana

Zouplny z Orientálního ústavu AV âR není pfiíli‰ v˘-
pravnou publikací, o to podrobnûji v‰ak mapuje hnu-
tí, ideologie a hlavní spoleãensko-politické smûry Ïi-
dovské komunity v období, které bezprostfiednû
pfiedcházelo vytvofiení samostatného státu ÎidÛ. Ter-
mín ji‰uv, jenÏ pfied rokem 1948 oznaãoval obyvatele
Ïidovské národnosti na území Britské Palestiny, se
zde stává synonymem pro historické období.

První ãást knihy je vûnována zejména sionistickému
dûlnickému hnutí a meziváleãné ãinnosti Davida Ben

Guriona (1886–1973), jednoho z pfiedních aktivistÛ,
vÛdce izraelského národa bûhem arabsko-izraelské
války v roce 1948 a pozdûj‰ího prvního ministerského
pfiedsedy státu Izrael, a ideologii a vztahu tohoto hnutí
ke kulturnû-historickému Ïidovskému dûdictví. Druhá
polovina mapuje dal‰í v˘razn˘ ideologick˘ a my‰len-
kov˘ proud, revizionismus, jehoÏ hlavním pfiedstavite-
lem byl Vladimír Z. Îabotinskij a vyznávali jej zejména
v˘chodoevrop‰tí pfiistûhovalci.

Pochopit situaci pfied rokem 1948 je dÛleÏité také
proto, Ïe izraelsk˘ stát organizaãnû i ideologicky na
strukturu ji‰uvu navázal a de facto aÏ do roku 1967
vyuÏíval politick˘ch i spoleãensk˘ch vazeb mezivá-
leãn˘ch.

Kniha, jejíÏ jednotlivé kapitoly jiÏ byly publikovány
v mezinárodních recenzovan˘ch ãasopisech, pfied-
kládá fiadu u nás dosud nezvefiejnûn˘ch informací
a zároveÀ nov˘ pohled na mnoho otázek. �

Lok



Patricia T. O’Conner’s delightful book, Woe is I, 
helps us get started. Select one of these two

sentences: “Nobody likes a dog that bites.” or “Nobody
likes a dog which bites.” “If they both sound right,” she
says, “you’ve been spooked by whiches.” This problem
haunts native and foreign speakers alike, but since
“which” appears frequently in Czech, and often
incorrectly, it’s worth lighting our torches so we can
see the problem more clearly. By the way, the first
sentence, the one with “that bites,” was correct.

I’ll avoid the typical gobbledygook of grammar by
using O’Conner’s simple explanation. To determine if
a clause should start with that or which, I must consider
the first of two rules: “If I can drop the clause and not
lose the point of the sentence, use which. If I can’t,
use that.”Then, when I have decided, I must remember
that “a which clause goes inside commas. A that
clause doesn’t.”

Let’s test the distinction between that and which.
Honza’s Octavia, which has a broken window, won

the race.
The car that won the race was Honza’s Octavia.
The point of both sentences is that Honza’s Octavia

won. In the first sentence, the which clause (which
has a broken window) adds extra information, but
the information is not necessary to the sentence and
can be cut. In the second sentence, the that clause
(that won the race) defines the car, and since it defines
the subject of the sentence (car), it is necessary and
cannot be cut.

Let’s test it again:
The river that runs through New Orleans is called

the Mississippi.
The Mississippi River, which runs through New

Orleans, has inspired great writing.
In the first sentence, the that clause (that runs

through New Orleans) defines the subject (river) and
cannot be cut from the sentence, and no commas
interrupt our reading. In the second sentence, the which
clause (which runs through New Orleans) adds
information, but since no relationship exists between
the river running through the city and inspiring great
writing, the which clause is a mere parenthetical
remark, and can be cut from the sentence; the commas
help the reader know the clause is sentence fat.

This lesson may be hard to swallow, and for under-
standable reasons. Many people use which where
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they should use that. We often read it; we hear it
everyday. I hear it several times in every class I teach.
Which is an essential word in the Czech language. It
gets translated directly into English without the speakers
noticing the effect it has – in my case, shivers running
up my spine, tears running down my cheeks. Native
speakers must think nothing is wrong; which sounds
professorial and dignified, even eloquent. O’Conner
thinks some folks might consider “which more refined
or elegant than that. Not so!” she adds. I certainly
agree, as do most teachers of English. Note, I said
“most.”

I recently found a grammar text that raised the white
flag of surrender. The author, who will remain
anonymous, said which could replace that as long as
no commas were used. He must have felt defeated by
people who ignored his advice, so he hoisted the flag
Idiom Rules. After all, he might have said, what good
are rules when people do not follow them? To him,
“The car which won the race was Honza’s Octavia”
would have been correct.

Which and that are signal words; by that, I mean
they signal the kind of remark to follow. Which signals
an unessential, parenthetical remark, “which won
the race” – that signals an essential, defining remark,
“that won the race.” Speakers and writers can
interchange them with no pain; only their listeners
and readers suffer. Communication is difficult enough
without permitting corrupting influences to confuse
already complicated situations. I support the rule
of idiom over restrictive and unnecessary rules, such
as “never end a sentence with a preposition,” or “death
to those who split an infinitive.” But allowing which,
a word that signals a parenthetical remark to replace
that, a word that signals a defining and clarify remark
is not the rule of idiom. The flag should have read
Idiocy Rules.

A student of mine became trapped between habit
and rule. She said, “There are things that which
I have not told you.” I suggested she drop both words
from the sentence: “There are things I haven’t told
you.” And there are things I haven’t told you, but
I think you’ve heard enough about whiches; any more
would interfere with your sleep. �

RICHARD HAAS,
Oddûlení studia jazykÛ ÚJâ AV âR

SAYING IT . . . ON PAPER (14)
Light the torches, sharpen the axes, bring the ropes; whiches abound.Years ago, Karel
Kalinsky told us about witches and witch-hunting in Hammer for the Witches, but he never
prepared us for whiches.That’s our job today.
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Uvést ho na tržiště – či jeviště – dnešního světa
chtějí jeho obhájci a hraví objevitelé procházkou
rozlehlého muzikária, kde je možno zahrát si v bě-
lostném nafukovacím srdci před imaginativní kraji-
nou na tříoktávové bublající Vodní varhany, jinde
nechat rozeznít Orloj snivců, o něco dál nahlédnout
do Periskopických tunelů či objevit, co tají obří
Oko, zatímco o kus dál Hrací válec dovolí rozeznít
melodii i nahlížet do útrob ježatého přístroje, dokud
nepřiláká poutníka, jímž jsme se stali, Fontána li-
bosti a kinetické Rostliny ho nesvedou ke hře dřív,
než objeví Obří kaleidoskop…

K rozhodnutí uspořádat hudebně-světelnou vý-
stavu a začít vydávat Komenského dílo autoři ná-
mětu a scénáře výstavy Jiří a Radana Waldovi říka-
jí: „Možná, že je pravý čas zamyslet se nad obsahem
rozsáhlého Komenského díla, s obdivem si připo-
menout jeho heroický zápas a uvědomit si, že jeho
odkaz si zaslouží, aby se v něm pokračovalo, i když
změněným způsobem. Rozhodně se nevracíme
k něčemu, co je přežité. Už jen proto, že Komenské-
ho myšlenky se tehdy vlastně nevžily. Nemohou být
dnes tedy ani přežité…“

Kde se tu uprostřed zvukového vlnobití ukrývá
Komenský? Možná nás napadne využít jeden z vy-
stavovaných komunikačních zvukovodů a zavolat
na pomoc – pojďme si hrát! – někoho ze světa vědě-
ní. Pak už zbývá jen krůček k setkání s mužem vědy,
který na cestě labyrintem světa do ráje srdce věnoval
život ukázněné hře mysli, Komenským se zabýval
a svolil k rozhovoru: spisovatel, spoluautor ekume-

POJëME SI HRÁT

COMENIUS
aneb

Výstava Orbis pictus,
otevřená v někdejším
chrámovém prostoru 

Českého muzea hudby v Praze
od 14. března, je vizí manželů

Waldových a dalších deseti
„snivců“ v čele s výtvarníkem

Petrem Niklem, je snem
několika chytrých hravých lidí,

kteří měli překvapivý nápad:
učinit cílem svého projektu šíření myšlenkového odkazu Jana Amose Komenského 

v České republice i v zahraničí. Inspiroval je Komenského Labyrint světa a ráj srdce, 
jedna z kapitol jeho Obecné porady o nápravě věcí lidských – Pampaedia

dala název celému projektu zahrnujícímu i vydávání Comeniových knih.

Pojďme si hrát! říkají tvůrci podivuhodné zahrady
plné pohádkových objektů, zvuků a světelných

efektů. Přijmout jejich pozvání znamená vstoupit do
světa radosti z nečekaného, do rozeznění možná spí-
cí, možná jen dřímající tvůrčí fantazie, která je vlo-
žena jako příslib štěstí do srdce každého z nás. Hrou
k poznání, které přichází zevnitř, je prožitkem, otev-
řením pramínku touhy vytvořit a darovat ostatním,
co jsme objevili – tak cítil výuku před čtyřmi sty
lety Comenius, Jan Amos Komenský.

Bublající varhany,
hudební nástroj

propojen˘ s vodní
hladinou (nákres),

Václav Smolka
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nického překladu Bible, profesor Evangelické teolo-
gické fakulty UK a první vedoucí Centra biblických
studií AV ČR a UK Jan Heller.

Pane profesore, kým je pro Vás Jan Amos
Komenský?

Komenského mám rád, dodnes mě oslovuje
a nejvíc jeho modlitby třeba na konci Labyrintu či
v Jednom potřebném. Podobně jako u Augustina
a některých dalších křesťanských myslitelů se mu
jeho text jako by samovolně proměňuje v modlitbu.
To je vzácné. Myslím, že o to jde: žít svůj život i své
pomíjení před Boží tváří. Pak se vnitřní lidská
prázdnota mění v čas naplněný a radostný.

Když jsem Vás požádala o rozhovor, napadlo Vás
hned: Všecko volně ať plyne, buď násilí vzdáleno vě-
cem… Komenský je ukázněná spontaneita… tu měla
gotika… – Ukázněná spontaneita je vlastně Dokona-
lost, k níž bychom měli spět všichni. Vzácnost, kterou
– podle Vás – Komenský vlastnil?

Komenského heslo „Omnia sponte fluant, absit
violentia rebus – Vše ať volně plyne, násilí ať je
vzdáleno všem věcem“ je opravdu výstižná zkratka
celého jeho díla. Mnozí lidé, i někteří komeniologo-
vé, si neuvědomují, že to heslo a ovšem Komenský
sám má biblické kořeny. Když čtete evangelia, uvě-
domíte si, že Ježíšovou metodou bylo vždycky ze-
vnitř ven, tedy postup vyznavače, který vyřizuje to,
co probouzí a obnovuje lidské svědomí. Opakem je
postup zvenku dovnitř, tedy donucovací, který chce
něco v lidech a mezi lidmi vynutit nátlakem zvenčí.
Jenže tlak budí protitlak, nárok probouzí odpor
a útisk vede posléze ke vzpouře. A tak násilí pokra-
čuje. To není tam, kde člověka vede láska čili Duch
svatý. Pak druhé netiskne a nic jim nebere, ale nao-
pak jim dává sebe sama, své síly, svůj čas, svou tr-
pělivost. To vše vidíme u Ježíše. Komenský v tom
byl dobře vyučen. Však žil ve zlé době, v třicetileté
válce, kdy násilí všude kvetlo a Komenského život
byl jedno veliké trápení.

Jste hebraista, celý život jste se zabýval knihami
Starého zákona Písma Svatého. V čem mohl být Ko-
menský podobný prorokům té dávné doby Izraele,
kteří vyvolený národ stále napomínali i povzbuzova-
li – a v čem byl někým jiným?

Jiná byla především doba, politické i společenské
vztahy. Ale vnitřně byl Komenský biblickým proro-
kům blízko. Jeho víra i celý životní postoj rostl
z biblického poselství. Budu konkrétní: zmíněné
Komenského heslo, to slůvko „sponte“, „samo-
volně“, najdeme v Ježíšově podobenství o zrnu sa-
močinně rostoucím. Přesně vzato, ono neroste sa-
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Kalimba, hudební
nástroj fungující 
na principu
africk˘ch kalimb 
se zabudovan˘mi
strunami a ãinelem,
Milan Cais

Skryté motto v˘stavy
„‰kola hrou“ 
je urãeno dûtem
stejnû jako dospûl˘m,
ktefií se tu nûkdy dají
do hry dfiív neÏ jejich
ratolesti…

močinně, mechanicky, ale skrytou mocí Boží, bez
lidského přispění a působení, řecky automaté
(Mk. 4,26-29). To odpovídá hebrejskému výrazu
safíach = samovolně, tedy bez péče rolníka (viz
Lv 25, 5.11; 2Kr 19,29; Iz 37, 30). Takový samo-
volný růst, působený zevnitř skrytým Božím po-
žehnáním, překračuje klatbu země (Gn 3, 17–19),
a tak je obrazem nového věku, ráje, Božího krá-
lovství, světa bez násilí, který vyhlíželi už proroci
a který spojuje křesťanský pohled s druhým pří-
chodem Kristovým. To je ona „ukázněná sponta-
neita“, zmíněná ve Vaší otázce. To, co tu vykládám,
už jsem kdysi napsal ve sborníku Sedm statí o Ko-
menském (Kalich, Praha 1971), ze svého vztahu
k němu se také vyznávám ve své autobiografii Pod-
večerní děkování (Vyšehrad, Praha 2005).

Komenský bývá nazýván mužem naděje, mužem
touhy. Jistě jím byl. A zdá se, že tvůrci výstavy Orbis
pictus se k němu dnes obracejí s očekáváním, že
jeho poselství osloví dnešní svět. Je to zákon, že se
„doba vrací“, že co bylo zapomenuto v určitou chví-
li znovu vypluje na povrch?

�
Potû‰ení a radost 
ze hry, z úderu,
z odpovûdi nástroje,
údiv ze setkání 
s neznám˘m tvarem,
úÏas nad tím,
jak se rozezní kov,
dfievo, sklo,
prostor v˘stavy…
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˘ Ano, myslím, že nám v lecčems může být Ko-

menský i dnes inspirací. Některé situace se v ději-
nách vracejí, jsou tu pozoruhodné analogie. Komen-
ský nemohl žít ve své těžké době z toho, co bylo
kolem něho, a jen částečně žil z toho, co předcháze-
lo, totiž z dědictví staré Jednoty bratrské. Žil nadějí,
jako proroci, o nichž jste se zmínila v předchozí otáz-
ce. Jako proroci vyhlížel nové Boží skutky, Boží po-
moc. V tom se lišil a liší dodnes od těch pedagogů,
kteří si myslí, že lidi lze předělat jen lidskou výcho-
vou. Snad je lze někdy poněkud usměrnit. I to je cen-
né. Ale je třeba změny srdce. Komenský byl přede-
vším teolog, tak to dobře věděl. Ovšem nebyl lenoch,
který všechno hodí na Pána Boha a sám už si jen od-
počívá. Věděl dobře, že pro nás všechny platí Ježí-
šovo slovo: „Připravujte cestu Páně!“ A to je citát
i z Izaiáše (Mat. 3,3; Iz. 40,3). Celá Komenského pe-
dagogika je v hlubokém smyslu vlastně připravování
cesty Páně. Jejím základem byla Komenského escha-
tologie, nikoli představa, že lze lidské nitro libovolně
formovat, jen když víme, jak na to.

Naznačím ještě pohledem do historie, v čem je
podle mého přesvědčení zvláštní aktuálnost Ko-
menského. Vzpomínám na jednu pozoruhodnou
přednášku Radima Palouše, velkého znalce Komen-
ského, z devadesátých let. Vykládal, jak v 17. stole-
tí byly před Evropou dvě cesty: tu mechanizující
a zpředmětňující představoval Descartes, druhou,
personalistickou, Komenský. Evropská civilizace se
vydala cestou Descartovou a z Božích tvorů se staly
– řečeno ovšem hrubou zkratkou – jakési přírodní
stroje. A odtud další zpředmětňování všeho živého,
teprve personalistická filozofie ve 20. století znovu
objevila jako základ vztahy, nikoli předměty. Vzpo-
mínám samozřejmě i na Buberovo dělení světa na
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Imaginativní krajina
v nafukovacím Srdci,

které je stfiedem
v˘stavy.

sféru „Já-Ty“ a na sféru „Já-Ono“. O tom jsem se
studentům na fakultě mnoho navykládal. V tom se
tedy Komenského hledisko nějak vrací, ale zatím,
žel, jen jako postoj nevelké skupiny elit.

Komenský se stal biskupem Jednoty bratrské, která
byla zvláštním duchovním květem v reformačním pro-
storu Čech a Moravy 15. a první poloviny 16. století.
Co bylo v kontextu doby jejím vyznáním? 

Souhlasím s těmi, kdo považují starou Jednotu za
zvláště vzácný květ reformace. Asi před sto lety,
v době, kdy v evangelické teologii vládl liberalis-
mus, si někteří odborníci chválili Jednotu prý za její
„praktičnost“, za to, že neuvízla v teologických spe-
kulacích, jako prý se to stalo reformaci světové. To
je zkreslený pohled. Jednota nebyla sbor šikovných
praktiků, naopak, když vzpomeneme na Jana Blaho-
slava a jeho polemiku proti misomusům – nepřáte-
lům vzdělání – na to, že v 16. století právě Jednota
byla i v čele tehdejšího kulturního života od hudby
po literaturu, od tisků po promyšlenou církevní or-
ganizaci, ukazuje se, že tam bylo vše i na teoreticky
vysoké úrovni. Ve srovnání s ostatními evangelický-
mi církvemi tehdejší doby měla několik předností:
namísto důrazu na konfese zdůrazňovala Písmo;
v eklesiologii to byla soustavná péče pastorační –
sbor nebyl sejití posluchačů, ale jedna rodina, kde se
všichni znali a podpírali se; konečně do třetice, a to
sám považuji za nejdůležitější, měla Jednota mno-
hem hlouběji než ostatní promyšlenu otázku násilí
a nenásilí. Kořeny jsou v Chelčickém a přes něj dále
až k Husovi a Matěji z Janova. I ti se vyrovnávali
s otázkou násilí a křesťana mnohem hlouběji než je-
jich současníci. Dnes znovu vidíme, že otázka nási-
lí, která je ovšem rubem otázky po svobodě, nejen
hýbe, nýbrž přímo cloumá světem. Jako by Ghandí,
Martin Luther King a další lidé jejich ražby byli čle-
ny Jednoty, aniž jimi byli formálně. I někteří dnešní
představitelé Jednoty jsou moji blízcí přátelé. Od
těch, kteří jsou staré Jednotě opravdu blízcí, čekám
i pro budoucnost dobré věci.

Přednášel jste na Evangelické teologické fakultě
o moudrosti čínské knihy Tao, připravil jste cyklus vý-
kladů o mezopotamském Eposu o Gilgamešovi, sdělu-
jícím moudrost jiným, básnivým způsobem. Moudrost
Jana Amose Komenského není o nic méně podivuhod-
ná... Je moudrost darem nejen tomu, kdo ji obdržel,
ale všem okolo, darem světu?

Vedle Starého zákona jsem na fakultě řadu let učil
i religionistiku, vědu o náboženstvích. A tehdy jsem
se věnoval dost i taoismu. Nebylo to náhodou. Pro-
bíraly se – samozřejmě stručně – všechny význam-
nější mimokřesťanské systémy. A tu se ukázalo, že
je to právě taoismus, který se vyrovnává s otázkou



násilí a nenásilí nejhlouběji. Jako by Lao-c’ byl ně-
jaký vzdálený bratránek Chelčického a Komenské-
ho. Samozřejmě metafyzika taoismu je jiná, patří
mezi non-personální, karmánové systémy, které
osobního Boha nahrazují všejsoucnem. Ale v etice
jsou tu pozoruhodné obdoby s křesťanstvím, zvláště
odmítání násilí. Lao-c’ říká: „Wu-wej“ = nezasaho-
vání – totiž do vnitřního samovolného běhu věcí
neseného Taem. Napsal jsem o tom několik článků,
jeden je přetištěn v mé knize Pozdní sklizeň
(Advent-Orion, Praha 2000).

S Gilgamešem je to jinak. To je destilát celého sta-
roorientálního bájesloví, které spojuje dvě základní
životní polohy, totiž putování a bojování. Podobně
jako Homér a Vergilius, Dante a Ariosto. Nám dnes
epos o Gilgamešovi ovšem nezrcadlí světy božské,
ale hlubiny lidského nitra, existenciální úzkost ze
smrti, strach z marnosti a pomíjení, ale také snahu za-
nechat po sobě něco, co přetrvá věky – urucké hrad-
by, vnitřně jakoby sestřičky pyramid. 

Tato úzkost bytí trvá – v člověku minulosti i pří-
tomnosti. To vše má dnes český čtenář po ruce: velmi
přesný a důkladný překlad eposu s vědeckým apará-
tem J. Proseckého, B. Hrušky a M. Rychtaříka Epos
o Gilgamešovi (Lidové noviny, Praha 2003) a dále
pozoruhodnou, obsáhlou a existenciální interpretaci
Gilgameše v knize M. Balabána a V. Tydlitátové Gil-
gameš, mytické drama o hledání věčného života (Vy-
šehrad, Praha 2002). Takže náš duchovní stůl je pro-
střený, leží na něm Komenský, Tao-t-ťing, Gilgameš
a další. Jen je třeba nebýt líný a pustit se do nich.

V samém závěru se ještě vracím k otázce: Moud-
rost? Jistě je moudrost zároveň (jak říká Martin Bu-
ber) darem shůry a zároveň ovocem velkého vnitřní-
ho zápasu a sebeodevzdávání. Dnes mám za to, že je
předně třeba překročit zajetí pouhé mechanické kau-
zality, základny všeho zpředmětňování a cesty do ne-
svobody, a od počátku už myslit také na konec, tedy
i finálně. Staří Římané říkali: „Quidquid agis, pru-
denter aga et respice finem – Cokoli děláš, dělej pro-
zřetelně a s ohledem na konec!“ To znamená: zůstat
s Komenským u toho, který sám je naše Alfa i Ome-
ga, počátek i konec.
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Jan Amos Komensk˘
– Comenius 
na dobové rytinû

Z PafiíÏe pfienesla
v˘stava Orbis pictus
v‰echny svoje zvuky,
hlaholy, tóny i dûtsk˘
jásot do snového
prostoru nûkdej‰ího
chrámu na Malé
Stranû v Praze.

Jaká síla tvoří v člověku, jehož život a dílo je
jako v případě Komenského nadlidským výkonem,
vezmeme-li v úvahu, že musel opustit vlast, a pře-
ce zůstal nanejvýš činný i jako cizinec v cizích ze-
mích; že celá část jeho díla shořela; že přišel
o děti a o ženu; že ve věku  čtyřiašedesáti let se dal
znovu do práce „na střepech“ toho, co zůstalo –
v té chvíli má za sebou okolo dvou set napsaných
knih…

Musím souhlasit, je obdivuhodné, skoro nepo-
chopitelné, že uprostřed svého celoživotního ztros-
kotání zůstal Komenský mužem naděje. To nemůže
být jen z lidských sil. Komenského nesla víra, nadě-
je i láska, a to navzdory všemu, čím šel. To „na-
vzdory“ je důležité. Věříme Bohu nikoli „protože“,
ale navzdory tomu, co se ve světě děje a co máme
před očima. Navzdory nenávisti, agresi a všemu zlu,
které zmítá dnešním světem. To jen ďábel – píše spi-
sovatel Vladimír Neff v románu Srpnovští páni – nás
zaplétá do „protože“. Když už je člověk na dně
a sám už nemůže dál, může se – a to je veliké omi-
lostnění shůry – vnitřně otevřít Bohu a pak jím zač-
nou proudit nové síly shůry. Stává se nástrojem, kte-
rým Bůh koná své dílo, a to navzdory všemu kolem.
To byl Komenský.

To je i Komenský v jednom ze svých poselství:
„Zapálil jsem svítilnu, tu vám předávám! Zjasněte
pochodně, aby zářily tisíckrát lépe!“ �

SYLVA DANÍČKOVÁ
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VOJTùCH LAHODA (ED.)
LOCAL STRATEGIES 
– INTERNATIONAL AMBITIONS
Modern Art and Central Europe 1918–1968
Jde o sborník pfiedná‰ek v angliãtinû ze stejnojmen-

né mezinárodní konference ÚDU AV âR a New York
University in Prague, která se za neb˘vale hojné za-
hraniãní úãasti uskuteãnila v Praze roku 2003. Pfiís-
pûvky o ãeském, polském, maìarském, chorvatském,
slovinském, litevském, loty‰ském, ruském, ukrajin-
ském a rumunském modernismu a avantgardû z hle-
diska nutnosti revize kánonu západních dûjin umûní
napsala fiada odborníkÛ z tûchto zemí. Publikace je co
do rozsahu zahrnut˘ch zemí unikátní.

BEKET BUKOVINSKÁ A LUBOMÍR SLAVÍâEK
(ED.)
PICTURA VERBA CUPIT
Sborník pfiíspûvkÛ pro Lubomíra Koneãného.
Essyas for Lubomír Koneãn˘
Sborník pfiíspûvkÛ pro Lubomíra Koneãného obsa-

huje tematicky i metodologicky rozmanité studie, pfiís-
pûvky pokr˘vají období od antiky pfies stfiedovûk, ran˘
novovûk a moderní dobu aÏ po souãasnost. První ãást
knihy zahrnuje pfiedev‰ím texty zab˘vající se emble-
matikou a vztahy mezi „obrazem a slovem“, druhá, nej-
obsáhlej‰í ãást je vûnována ikonografick˘m otázkám
a ikonologické interpretaci umûleck˘ch dûl. V men‰ích
závûreãn˘ch oddílech jsou shromáÏdûny jednak texty
o rudolfínském umûní, ale také podnûty k teorii a me-
todologii dûjin umûní. Mezi ãtyfiiceti osmi pfiispûvateli
sborníku jsou nejen nejv˘znamnûj‰í ãe‰tí historikové
umûní, ale i deset zahraniãních badatelÛ.

KATE¤INA KUBÍNOVÁ
IMITATIO ROMAE
Karel IV. a ¤ím
Studie dokazuje naprosto jedineãné postavení

¤íma v pfiedstavách stfiedovûkého Západu. Sezna-
muje s kontakty âech a Vûãného mûsta ve stfiedovû-
ku a s dosud jen okrajovû zmiÀovan˘m tématem, fiím-
skou inspirací v kultufie doby Karla IV., tzv. Imitatio
Romae. Obû náv‰tûvy Karla IV. ve Svatém mûstû,
první v roce 1355 u pfiíleÏitosti jeho císafiské koruno-
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vace a druhá v roce 1368, vysvûtlují fiadu fiímsk˘ch
motivÛ v karlovské kultufie. Jedním z takov˘ch „ohla-
sÛ“ je âeská kronika Jana Marignoly, kterou italsk˘
minorita sepsal na objednávku Karla IV. Studie sle-
duje také v˘znam dovozu ostatkÛ a svat˘ch obrazÛ
z ¤íma i jasné odkazy na Vûãné mûsto v konceptu
karlovské Prahy jakoÏto nového sídla fií‰e.

MARTIN MÁDL, ANKE SCHLECHT, 
MARCELA VONDRÁâKOVÁ
DETRACTA LARVA JURIS NATURAE
Studien zu einer Skizze Wenzel Lorenz Reiners
und zur Dekoration der Klosterbibliothek 
in Bfievnov
Publikace v nûmeckém jazyce, vydaná v edici

Opera minora historiae artium 2, obsahuje tfii studie
vûnované skice Václava Vavfiince Reinera ze sbírky
Národní galerie v Praze, která je návrhem nástropní
malby pro klá‰terní knihovní sál, a v˘zdobû knihovny
benediktinského klá‰tera v Bfievnovû. V prvním textu
se A. Schlecht z univerzity v Erlangen-Nürnberg vû-
nuje anal˘ze malby a ikonografickému v˘kladu jedno-
tliv˘ch vyobrazen˘ch motivÛ, zejména motivu niãení
zakázan˘ch knih. M. Mádl z ÚDU AV âR v dal‰ím
pfiíspûvku spojuje Reinerovu skicu s nerealizovanou
v˘zdobou v knihovnû bfievnovského klá‰tera a v˘bûr
námûtu skici. M. Vondráãková, kurátorka NG v Praze,
se zab˘vá dochovanou v˘zdobou bfievnovské kni-
hovny s alegoriemi malby F. A. Schefflera i emblémy,
jeÏ byly provedeny podle knihy B. Gallnera Regula
emblematica Sancti Benedicti (1780). Kniha byla vy-
dána s podporou AV âR, v rámci grantového projek-
tu Barokní nástûnná malba v Praze.

PUBLIKACE 
NAKLADATELSTVÍ ARTEFACTUM 

ÚSTAVU DùJIN UMùNÍ AV âR



FRANTI·EK ·TÍCHA
MOÎNOSTI A MEZE 
âESKÉ GRAMATIKY
Kniha je souborem studií o ãeské gramati-

ce od ãesk˘ch a zahraniãních bohemistÛ. Auto-
fii vycházeli z rozsáhlé a rozmanité kolekce, ja-
kou je elektronická textová databáze âesk˘
národní korpus, kter˘ zachycuje pfies sto milio-
nÛ textÛ z rÛzn˘ch stylov˘ch rovin (romány, po-
vídky, novinové ãlánky, básnû a jiné). Cílem
bylo zjistit, jak lidé postupují od svého zámûru
„nûco nûjak˘m zpÛsobem sdûlit“, pfies volbu
strategie, aÏ k v˘bûru konkrétních slov.

JANA MATÚ·OVÁ a kol.
SLOVNÍK POMÍSTNÍCH JMEN 
V âECHÁCH II (B–Bau)
Pomístní jména, tj. jména neobydlen˘ch

míst, jako jsou pole, louky, lesy, hory, vodní
útvary, cesty a podobnû, v sobû skr˘vají ne-
sãetné zajímavé a pfiitaÏlivé informace. Pfied-
stavují nejen unikátní jazykové útvary, ale
i zdroj poznatkÛ pro regionální historii, archeo-
logii, etnografii, pfiírodovûdu i jiné vûdní obory.
Pod jednotliv˘mi hesly ãtenáfi najde údaje
o zemûpisném roz‰ífiení pomístních jmen
a pfiehled objektÛ se jménem, seznámí se s ety-
mologick˘m v˘kladem názvu ãi nalezne odkazy
na stejnû znûjící jména obcí a mûst i údaje
o ãetnosti v˘skytu. Jedná se o druh˘ svazek
slovníku.

ALEXANDER MUCK 
ZÁKLADY STRUKTURNÍ 
ANORGANICKÉ CHEMIE
Kniha je základní vysoko‰kolskou uãebni-

cí, která pfiiná‰í obraz souãasné anorganické
chemie ze strukturního pohledu. Autor kladl dÛ-
raz na interpretaci struktur elektronového obalu
atomÛ a molekul, na teorii molekulov˘ch orbita-
lÛ, chemické vazby, chemick˘ch struktur a krys-
talochemie, zvlá‰tní pozornost vûnuje struktufie
krystalÛ. Systematická ãást vychází z periodic-
kého systému, probírá chemii nekovÛ, polokovÛ
a kovÛ, teorii krystalového a ligandového pole,
izomerii, magnetické vlastnosti, elektronová ab-
sorpãní spektra koordinaãních slouãenin a Jah-
nÛv-TellerÛv efekt. Tím, Ïe je interpretace zalo-
Ïena na teorii symetrie, vyplÀuje publikace
mezeru v dostupné literatufie.
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NEJPRODÁVANùJ·Í KNIHY 
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA 
V B¤EZNU 2007

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

� 2. Deyl, M., H˘sek, K.
– Na‰e kvûtiny

� 3. Bradbrooková, B.
– Karel âapek, Hledání pravdy,
poctivosti a pokory

� 4. Süskind, P. – Parfém:
Pfiíbûh vraha

� 5. Rádl, E. – Dûjiny biologick˘ch
teorií novovûku I, II

Tituly ostatních nakladatelÛ:

� 1. Voskovec, J., Werich, J.
– Korespondence I V + W,
AKROPOLIS

� 2. Kundera, M. – Nesnesitelná
lehkost bytí, ATLANTIS

� 3. ·kvoreck ,̆ J. – Nata‰a, pícníci
a jiné eseje – spisy 27, Literární
akademie Josefa ·kvoreckého

� 4. Roux, J.-P. – Dûjiny Stfiední
Asie, NLN

� 5. Charvát, P. – Zrod ãeského
státu 568–1055, VY·EHRAD

KnihkupcÛv tip:

� Novák, A. – Vûdomí stfiedovûku,
Mladá fronta

MARCELA MURÍNOVÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,

Václavské námûstí 34, Praha 1

ODBORNÉ PUBLIKACE
Z NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA



bulletin
ak

ad
em

ick
˘

RESUMÉ

Franti‰ek ·mahel and Charles University
On the occasion of signing the contract between
ASCR and Charles University in Prague, historian
Prof. Frati‰ek ·mahel, a member of Academy Council
of the ASCR, presented Prof. Václav Hampl, rector
of Charles University, with a copy of his prestigious
book, Charles University in the Middle Ages.

TOPIC OF THE MONTH
Dangerous Competition or Early Betrayed
Promise
Earlier this month, the Czech media reported that
a highly efficient antiviral drug developed by Czech
scientists has been shelved, reportedly for fear it
would compete with existing medicines manufactu-
red by pharmaceutical giants. The substance,
known as MK-612, was designed at the Academy’s
Institute of Organic Chemistry and Biochemistry.
Academic Bulletin interviewed Zdenûk Havlas,
headmaster of the Institute, about the next stage in
the future of this efficient substance MK-612.

TOPIC OF THE MONTH
Mysterious, Complicated and Captivating; Such
is the Brain 
European Brain Awareness Week, initiated by
the European Dana Alliance for the Brain (EDAB)
organization, has been arranged in the Czech
Republic by the Press Department of the ASCR, as
it has already for nine years. In March 200, 11 lectu-
res of the best Czech specialists were presented to
high-school students and the public.

SCIENCE AND RESEARCH
Homage was paid to J. A. Comenius 
at the Leibniz-Sozietät, Berlin
On the occasion of the 350th anniversary of
the publication of the Opera didactica omnia

32ab

Institute 
of Organic Chemistry 

and Biochemistry
ASCR

(Amsterdam 1657), a collection of Comenius’s
educational works, Leibniz-Sozietät, Berlin, held
a one-day symposium (Comenius’s grandson was
one of the builders of the Leibnitz Society). An
International Comeniological Conference, supported
by the Ministry of Education, Youth and Sports of
the Czech Republic and the Pedagogical Museum
J. A. Comenius in Prague, is under preparation.

In Prestigious Companionship
One of the most famous Czech scientists, theoretical
astronomer Prof. Jan Palou‰, a member of the Aca-
demy Council of the ASCR, talks in an interview
about his membership in the prestigious correspon-
dence-board of The Royal Society of Edinburgh.

Globalization from the point-of-view of a mem-
ber of the European Commission
March 1st was a unique occasion for meeting
a Czech member of the European Parliament,
Dr. Vladimír ·pidla, and listening to his speech
and opinions on globalization and related problems.
The discussion which followed showed that the most
biting problems are politics, culture and socio-eco-
nomic aspects of globalization.

German Minorities in Rules of Law,
1938–1948 Period
In February 2007, The Institute of the Contemporary
History of the ASCR co-organized a seminar which
was the finale of a Bohemian-German project which
began in 1999. A comparison of European law and
rules valid during the post-war period and linked to
German minorities was the aim. Law and regulations
in Poland, Hungary, France, Denmark, Belgium,
Yugoslavia and Italy were also analyzed.
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SLOVA, KTERÁ SE HODÍ
aneb jak si povídat o matematice,
kybernetice a informatice
Kniha je urãena ãtenáfiÛm, ktefií se ne-

chtûjí uãit matematiku, zajímá je ale,
k ãemu je lidem dobrá, jakou mezeru v na-
‰ich znalostech chtûli zaplnit ti, kdo ji vy-
tváfieli a vytváfiejí, a jak˘mi cestami pfii tom
ve svém uvaÏování postupovali. Pomûrnû
hodnû prostoru je vûnováno historii mate-
matického vidûní svûta a lidem, ktefií
k matematice nebo informatice pfiispûli
nûãím v˘znamn˘m, mûli zajímavé a nû-
kdy napínavé osudy a hlavnû v matema-
tickém a informatickém svûtû na‰li smysl
Ïivota.

Mare‰, M., Academia, Praha 2006.
Vydání 1.

HUDBA ANTICK¯CH KULTUR
Kniha jednoho z na‰ich pfiedních hu-

debních vûdcÛ je v ãeské odborné litera-
tufie dosud nejdÛkladnûj‰ím a nejucele-
nûj‰ím v˘kladem o antické – pfiedev‰ím
fiecké a fiímské – hudbû. Autor se podrob-
nû zab˘vá tím, jakou mûla antická hudba
podobu (tónovou, rytmickou, zda existoval
i vícehlas), na jak˘ch principech byla zalo-
Ïena notace, jaké hudební nástroje se
pouÏívaly.Ve druhé ãásti autor sleduje his-
torick˘ v˘voj hudby v ‰irokém rozpûtí pÛl-
druhého tisíciletí, od ran˘ch fází fiecké
spoleãnosti pfies klasické a helénistické
období aÏ do doby fiímské a jejího pfiecho-
du k ranému stfiedovûku. Zvlá‰tní pozor-
nost je vûnována hudbû v antickém diva-
dle a v˘voji hudební teorie.

âern ,̆ M. K., Academia, Praha 2006.
Vydání 1.

PSYCHOLOGIE JINAK
Soudobá kritická psychologie
Publikace je první ãeskou monografií na

téma kritické psychologie, v psychologii
pomûrnû nového smûru, rozvíjejícího se
pfiibliÏnû od 70. let minulého století a vy-
mezujícího se v opozici k star‰ím psycho-
logick˘m smûrÛm a teoriím. Je ãlenûna do
tfií oddílÛ.V prvním najde ãtenáfi krom jiné-
ho krat‰í texty vûnované speciálnû dekon-
strukci a sociálnû konstrukcionistické psy-
chologii – dvûma proudÛm, které jsou
v ãeském psychologickém prostfiedí témûfi
neznámé. Druh˘ oddíl se kriticky vypofiá-
dává s konstruováním a redukcionistick˘m
pouÏíváním typologií a kategorií v psycho-
logii. Tuto kapitolu lze povaÏovat za tûÏi‰tû
knihy. Ve tfietím oddíle, nazvaném Psy-
chologie v akci, jsou aktivity a aplikace
psychologie ukázány na soudobé psy-
choterapii. Text publikace je pfiístupn˘ ne-
jen odborníkÛm, ale i v‰em, ktefií se chtûjí
uãit a rozvíjet „psychologii jinak“.

Vybíral, Z., Academia, Praha 2006.
Vydání 1.

âESKOSLOVENSKÉ LEGIE 
V RUSKU A BOJ ZA VZNIK 
âESKOSLOVENSKA 1914–1918
Historická studie, podloÏená dÛklad-

n˘m studiem archivních pramenÛ ev-
ropské i americké provenience, se za-
b˘vá sloÏit˘mi okolnostmi, za kter˘ch
ãeskoslovenské legie v dobû první svû-
tové války vznikaly, a diplomatick˘m
jednáním, jeÏ byla s jejich formováním
a ãinností spojena. Autor (mimochodem
v únoru 1948 jeden z úãastníkÛ proslu-
lého studentského pochodu na PraÏsk˘
hrad a v dÛsledku toho pak politick˘ vû-
zeÀ komunistického reÏimu) pÛsobil
vût‰inu Ïivota na Kolumbijské univerzitû
v New Yorku a nûkolika dal‰ích univer-
zitách v USA a v Kanadû. Jeho ãtyfidíl-
ná práce zab˘vající se podílem legií 
na vzniku samostatného âeskosloven-
ska byla pÛvodnû vydána v zahraniãí
v angliãtinû.

Fic, V. Miroslav, Academia, Praha
2006. Vydání 1.

TERMINOLOGIAE MEDICAE IANUA
Úvod do problematiky fieckolatinské
lékafiské terminologie pro studenty
magisterského studia lékafiství
Uãebnice, urãená pfiedev‰ím studen-

tÛm lékafiství, se snaÏí z nejnutnûj‰ího
gramatického minima vytûÏit maximum
uÏiteãné budoucímu lékafii. Podnûcuje
pfiitom ke kreativitû a hledání souvislostí,
ãímÏ obãas vystupuje z obvyklého, úzce
odborného zamûfiení.

VejraÏka, M., Svobodová, D., Academia,
Praha 2006. Vydání 1.

NOVÉ KNIHY
NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA



ÎIJEME VE DVOJÍM DOMOVù

Plyne-li ãas jako voda, pak bylo místo kfitu historiografické knihy na palubû lodi Albatros kotvící ve
vltavském proudu naprosto symbolické.

Îijeme ve dvojím domovû; v globálním mûfiítku je jím planeta Zemû, a teprve na ní âesko, zdÛ-
vodnila ‰iroké pojetí rozsáhlé publikace âesko – OttÛv historick˘ atlas vedoucí autorka Eva Semota-
nová z Historického ústavu AV âR (na obr. 1 se ZdeÀkem Bene‰em a Jaroslavem Synkem).Vysokou
odbornou úroveÀ obrazové publikace, která je urãena nej‰ir‰ímu okruhu ãtenáfiÛ, zaruãil fundovan˘
kolektiv autorÛ. Pfiíspûvky Evy Semotanové, Václava Cílka, Vladimíra Czumalo, Jana Frolíka, Martina
Gojdy, Michala Janaty, Martina Ko‰Èáka a Martina Mazucha sestavil Jaroslav Synek a úvodním slo-
vem doprovodil Zdenûk Bene‰. Atlas vychází témûfi pÛlstoletí po pfiedchozím Atlasu ãeskosloven-
sk˘ch dûjin a shrnutím nejnovûj‰ích poznatkÛ souãasn˘ch historick˘ch v˘zkumÛ plnû po historiogra-
fické i geografické stránce odpovídá moderním nárokÛm na dílo tohoto typu. JiÏ z názvu je patrné, Ïe
se o jeho vydání zaslouÏilo Ottovo nakladatelství Praha. Slavnostní uvedení knihy do spoleãnosti se
konalo ve sluneãn˘ poslední bfieznov˘ pátek, 30. 3. 2007, za pfiítomnosti pfiedsedy Akademie vûd âR
Václava Paãesa, fieditelky HÚ AV âR Svatavy Rakové, spisovatelky Marie Formáãkové (obr. 2) a celé
fiady v˘znamn˘ch badatelsk˘ch osobností. HaM
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