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Vázy od sochafie
Ignáce Franti‰ka

Platzera 
zdobí terasu 

zámku v Liblicích,
kter˘ se po nároãné
rekonstrukci otevírá
akademické i laické

vefiejnosti 
jako konferenãní

centrum.
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˘ bulletinNÁV·TùVA STAROSTY

Za dfievûn˘mi vraty monumentální neorenesanãní budovy
na Národní ã. 3, která je sídlem Akademie vûd âR, vy-

stoupá náv‰tûvník po schodi‰ti hlídaném dvojicí lvÛ od
J. V. Myslbeka a stane ve vestibulu b˘valé âeské spofiitelny, je-
jíÏ stavba zapoãala na pfielomu 50. a 60. let 19. stol., vchodová
ãást s prosvûtlenou dvoranou, arkádami a ochozem byla
ov‰em dostavûna o 30 let pozdûji. Ve své pÛvodní kráse byla
teprve pfied osmi lety pfiedána vefiejnosti po nároãné rekon-
strukci jako knihovna AV âR. 16. srpna t. r. zavedl pfiedseda AV
âR Václav Paães vzácnou náv‰tûvu ze své pracovny nejprve
po toãitém schodi‰ti, kudy kdysi údajnû chodíval Franz Kafka,
právû sem.Starosta Prahy 1 Petr Hejma a jeho doprovod si pro-
hlédli nejen historickou v˘zdobu i moderní zafiízení s poãítaão-
v˘m vybavením, ale také napfi. b˘val˘ trezor, ve vy‰‰ích patrech
pak reprezentaãní a pfiedná‰kové prostory a v nich umístûné
obrazy. S odboãkou k zachovanému ‰krabátku na boty do‰li
hosté po pÛvodní dfievûné dlaÏbû koãárového vjezdu do dvora,
kter˘ by v˘hledovû mohl b˘t upraven jako parãík a zpfiístupnûn
vefiejnosti. Vize doplnûní tolik chybûjící zelenû v této ãásti hlav-
ního mûsta pana starostu velmi zaujala. Podle jeho slov se Pra-
ha 1 ráda zapojí i do blíÏících se oslav Hlávkova v˘roãí v pfií‰tím
roce. Text a foto budovy HaM

¤editel Divize správy majetku
a sluÏeb Jan ·koda ukazuje

starostovi Prahy 1 
Petru Hejmovi fresku

·tûdrosti nad ochozem
dvorany.

FO
TO

:
DO

RO
TH

EA
 B

YL
IC

A,
AR

CH
IV

 S
Sâ

FO
TO

:D
O

RO
TH

EA
 B

YL
IC

A,
AR

CH
IV

 S
Sâ

�
V budovû 

cenné nejen
architektonickou

podobou stojí 
za pozornost obrazy,

jeÏ si za doprovodu
pfiedsedy AV âR
Václava Paãesa
(vlevo) prohlíÏí

starosta Prahy 1 
Petr Hejma,

Jan ·koda ze SSâ
AV âR a Martin Kr‰ka
z Kanceláfie starosty.
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ZÁMEK PLN¯ VùDCÒ
„Jestli byl Shakespeare velk˘ básník? Dva zámky plné spisovatelÛ!“ Tahle slo-
va fiíkal v jedné ze sv˘ch slavn˘ch pfiedscén na prknech divadla ABC koncem
padesát˘ch let minulého století Jan Werich, a naráÏel tak na pozoruhodnou
velkorysost, s jakou tehdej‰í socialistick˘ stát rozdával nûkdej‰í ‰lechtické ma-
jetky rÛzn˘m pfiedstavitelÛm „lidové“ moci a kultury – nejen spisovatelÛm, kte-
fií se usídlili v nûkdej‰ím sídle Colloredo-MansfeldÛ na Dobfií‰i, ale i vojákÛm
a Svazarmu, odborov˘m organizacím, domovÛm dÛchodcÛ nebo jednotn˘m
zemûdûlsk˘m druÏstvÛm. Ze stovek zámkÛ byly odvezeny vzácné mobiliáfie do
skladÛ, kde je postupnû niãily chlad a voda, knihovny do sklepÛ a archivy do
sbûru, a pokud nûkterá z tûchto vznosn˘ch a v˘stavn˘ch budov postaven˘ch
k reprezentaãním úãelÛm dostala za své nové pány právû spisovatele nebo dÛ-
chodce, mohla si gratulovat, protoÏe tak mûla zaruãeny alespoÀ obãasné opra-
vy a jakous takous úctu ke svému kulturnímu v˘znamu – desítky jin˘ch se v ru-
kou vojákÛ, esenbákÛ a jézéìákÛ nezadrÏitelnû mûnily ve vybydlené ruiny…

Také vûdcÛm se tehdy dostalo nov˘ch zámkÛ, a nezapomnûlo se ani na âes-
koslovenskou akademii vûd, jeÏ se záhy po svém vzniku v roce 1952 doãkala pfii-
dûlení nûkdej‰ího pachtovského zámku v Liblicích, kter˘ byl po válce zabaven
Thun-HohensteinÛm; za tento dar se akademie odvdûãila v listopadu 1953 vû-
deckou konferencí o Stalinovû vûdeckém díle a dal‰ími uvûdomûl˘mi akcemi.
JenÏe na‰tûstí nezÛstalo jenom u nich, a jestliÏe listujeme v análech na‰í vûdy,
záhy k svému pfiekvapení zjistíme, Ïe pojem „Liblice“ se vyskytuje s velmi pozitiv-
ními konotacemi ve v˘voji témûfi kaÏdého vûdního oboru u nás: plazmová fyzika,
geofyzika, logika, psychologie, akustika, entomologie, komeniologie… Ve v‰ech
tûchto a mnoha dal‰ích oborech jsou Liblice spojeny zpravidla s mezinárodním
symposiem nebo kolokviem, na nûmÏ do‰lo k tak v˘raznému posunu ve v˘voji
disciplíny, Ïe se ono nûkdej‰í liblické setkání stalo v daném oboru mezníkem i le-
gendou, i kdyÏ se mu tfieba nedostalo takové mediální proslulosti jako oné kaf-
kovské konferenci v Liblicích v kvûtnu 1963. JestliÏe se tedy dnes má dostat
symbióze mezi liblickou barokní stavbou a Akademií vûd nového posvûcení,
je opravdu na co navazovat. �

ANTONÍN KOSTLÁN
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Redakce se omlouvá ZdeÀku Kaplanovi,
Ph.D. (1972) z Botanického ústavu 

i ãtenáfiÛm, Ïe v minulém ãísle AB nebyl
uveden v ãlánku Prémie Otto Wichterleho
(str. 28) mezi ocenûn˘mi v II. vûdní oblasti.

Dále bylo mezi nositeli cen SVU 2007 
(str. 29) chybnû uvedeno jméno 

– správnû má b˘t Zdenûk Pousta.
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My‰lenka uspofiádat festival filosofie se zrodila
pfied sedmi lety v italské Modenû, kde se v roce

2001 uskuteãnil vÛbec první roãník této pÛvodnû ná-
rodní akce. Ital‰tí pofiadatelé zaloÏili tradici festivalu
se zámûrem oslavit filosofii a literaturu. Jejich cílem
bylo pfienést tyto obory z akademického prostfiedí do
ulic, kaváren, na trÏi‰tû a námûstí a v pfiirozeném
prostfiedí mûsta pfiímo oslovit a zaujmout vnímavé
posluchaãe, zvlá‰tû mladé lidi. Díky finanãní podpofie
poskytnuté z programu Evropské unie Kultura 2000
(v celkové v˘‰i 180 000 eur) mohl v leto‰ním roce
festival poprvé pfiekroãit hranice Itálie. Nov˘mi part-
nery evropského projektu se staly francouzské mûs-
to Saint Emilion a ãeské Velké Mezifiíãí. Zapojení
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Pohled na mûsto
Velké Mezifiíãí

s jeho hlavními
dominantami 

(vûÏ farního kostela
sv. Mikulá‰e, zámek,

dálniãní most)

Tomá‰ Hfiíbek
(stojící) pfii debatû

s náv‰tûvníky
festivalu

francouzské a ãeské strany znamenalo podstatnou
zmûnu programového schématu festivalu, jenÏ se
v roce 2007 premiérovû stal putovní akcí s reciproãní
úãastí zahraniãních pfiedná‰ejících.

První zastávkou leto‰ní festivalové pouti se stalo
ve dnech 26.–27. kvûtna malebné akvitánské mûs-
teãko Saint Emilion, které je jako jedineãná mûstská
památková zóna z doby stfiedovûku zapsáno mezi
klenoty svûtového kulturního dûdictví UNESCO.
Téma francouzské ãásti festivalového programu úzce
souviselo právû s charakterem a polohou mûsta Saint
Emilion, jeÏ se rozprostírá v srdci proslulé vinafiské
oblasti. Filosofické reflexe se zde koncentrovaly na
tematiku smyslÛ. V takto pro náv‰tûvníky atraktivnû
zamûfieném programu vystoupily mimo jiné i takové
osobnosti evropské filosofické obce jako François
Jullien, Jean-Luc Marion, Tullio Gregory, Raphael
Enthoven. V pfiedná‰ce Cítit…pociÈovat se k hlavní-
mu tématu napfiíklad vyjádfiil i znám˘ francouzsk˘ fy-
ziolog Jean-Didier Vincent. Nev‰ední záÏitky hostÛ
z festivalového dûní, jeÏ se odehrávalo ve skuteãnû
‰irokém spektru prezentaãních formátÛ – od pfiedná-
‰ek, filosofick˘ch dílen, pouliãních debat, aÏ po vefiej-
ná ãtení –, umocÀovalo i prostfiedí unikátního stfiedo-
vûkého mûsta (skuteãnû Ïivoucího muzea pod ‰ir˘m
nebem), jeÏ samo o sobû pÛsobilo na „smysly“ ná-
v‰tûvníkÛ podmaniv˘m dojmem. Francouz‰tí pofiada-
telé, v prvé fiadû Mûsto Saint Emilion a Region Akvi-
tánie, tak mohli b˘t s reakcemi publika i s prvními
ohlasy na prÛbûh festivalu spokojeni.
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FILOSOFIE V ULICÍCH

Za podpory Filosofického ústavu Akademie vûd âeské republiky se ve Velkém Mezifiíãí 
ve dnech 22.–24. ãervna 2007 uskuteãnil první roãník Evropského festivalu filosofie,

jehoÏ mottem se stalo téma zmûny a stálosti. Hlavním cílem netradiãnû 
pojaté akce bylo pfiiblíÏit filosofii a pfiíbuzné obory ‰ir‰í vefiejnosti.

V programu vystoupilo na dvû desítky domácích i zahraniãních pfiedná‰ejících
a festivalové dûní doplnila fiada doprovodn˘ch akcí.
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V ãervnu se ohnisko festivalového dûní pfiesunulo
na âeskomoravskou vysoãinu, do Velkého Mezi-

fiíãí. Akce se zde uskuteãnila pfiedev‰ím díky nev‰ední
iniciativû ãesk˘ch pofiadatelÛ – mûsta Velkého Mezifií-
ãí, jeho pfiíspûvkov˘ch organizací, zájmov˘ch útvarÛ
a mnoha dobrovolníkÛ. K hlavním partnerÛm festivalu
patfiily pfiedev‰ím Kraj Vysoãina, Ministerstvo kultury
âeské republiky a Filosofick˘ ústav AV âR jako hlavní
garant filosofick˘ch sekcí festivalového programu. Po-
fiadatelé zvolili za ústfiední téma problém zmûny a stá-
losti. Není jistû nutno zdÛrazÀovat, Ïe toto festivalové
„motto“ nemá zásadní relevanci jen pro samo historic-
ké mûsto Velké Mezifiíãí (v r. 1408 udûlení pln˘ch
mûstsk˘ch práv) leÏící snad aÏ symbolicky ve stínu
známého technického díla, 76 metrÛ vysokého dálniã-
ního mostu klenoucího se pfies údolí fieky Oslavy, ale
i pro ãeskou spoleãnost jako celek.

Program velkomezifiíãského festivalu byl rozvrÏen do
tfií dnÛ. V pátek 22. ãervna uvedl filosofickou ãást festi-
valu dûkan Filosofické fakulty Masarykovy univerzity
Josef Krob pfiedná‰kou na téma Filosofie a kosmolo-
gie. Od obrazu statického svûta k pojetí dynamického
vesmíru. O dal‰í filosoficky ladûn˘ v˘stup se v „zahfií-
vacím“ dnu festivalu postaral Divadelní soubor Filoso-
fické fakulty Masarykovy univerzity tvofien˘ profesory
a studenty, kter˘ s velk˘m úspûchem u publika sehrál
pfiedstavení Jan Hus a Stanislav ze Znoyma parodující
známé historické události v kontextu tehdej‰í filosofie,
pfiedev‰ím problematiky sporu o univerzálie. Páteãní
program zakonãilo autorské ãtení Petry Dvofiákové
z knihy Promûnûné sny, za niÏ získala v roce 2007
cenu Magnesia Litera za publicistiku.

V sobotu dopoledne se na nádvofií mezifiíãského
zámku konal blok vystoupení zahraniãních hostÛ, kte-
r˘ zahájila Marta Fattori (dûkanka fakulty filosofie Uni-
verzity La Sapienza v ¤ímû) pfiedná‰kou Zmûna a stá-
lost: Labyrint svûta J. A. Komenského mezi Erasmem
a Leibnizem. Dále v této ãásti vystoupily Beatrice Vica-
ire (Francie, v souãasné dobû pÛsobí na Filosofické fa-
kultû Masarykovy univerzity) s pfiedná‰kou na téma
Zmûna a stálost v systému francouzské v˘chovy a Ili-
os Yannakakis (Univerzita v Lille) s pfiedná‰kou Podfií-
zenost v totalitním reÏimu nebo morálka odporu – eti-
ka disentu. Odpoledne vystfiídali zahraniãní hosty na
zcela zaplnûném zámeckém nádvofií zástupci domácí
filosofické obce. V programu vystoupili Erazim Kohák
(Centrum globálních studií, spoleãné pracovi‰tû Filo-
sofického ústavu AV âR a Filosofické fakulty Univerzi-
ty Karlovy) s pfiedná‰kou na aktuální téma Masaryk,
Patoãka…a co dál?, Michael Hauser (Filosofick˘ ústav
AV âR) s prezentací vûnovanou dílu Karla Kosíka,
Petr Horák (Filosofick˘ ústav AV âR) pohovofiil na
téma Filosofie a EU a Petr BliÏkovsk˘ (fieditel Odboru
pro ekonomiku a regionální politiku Generálního se-
kretariátu Rady Evropské unie) zaujal pfiedná‰kou
Zmûna a stálost v evropském kontextu. Program za-

3 ab

Ilios Yannakakis
z Univerzity v Lille
pfii pfiedná‰ce 
o etice disentu 
v totalitním reÏimu

konãilo autorské ãtení básní Sylvie Richterové (profe-
sorka ãeské a slovenské literatury na Univerzitû La
Sapienza v ¤ímû) Poezie na boÏí pou‰ti v nádherném
prostoru ‰pitálního kostelíku sv. KfiíÏe.

V nedûli se tûÏi‰tû festivalového dûní pfiesunulo ze
zámeck˘ch prostor do mûsta, konkrétnû na atrium kina
Jupiter na historickém velkomezifiíãském Námûstí.Tato
ãást programu jiÏ probíhala zcela v reÏii vûdeck˘ch pra-
covníkÛ Filosofického ústavu AV âR. Dopoledne bylo
vûnováno pfiedná‰kám a diskusím vztahujícím se pfie-
dev‰ím k problematice analytické filosofie. Pfiedná‰ky
v této sekci proslovili Tomá‰ Hfiíbek (Pojem soukromé-
ho vlastnictví), Vladimír Havlík (Relativismus a funda-
mentalismus ve filosofii vûdy), Juraj Hvoreck˘ (Teorie
vûdomí) a David Svoboda (Pfiedmût smyslového po-
znání). Odpolední blok zahájila panelová diskuse
s Miroslavem Pauzou na téma Masarykova filosofie
ãe‰ství a dne‰ek. Na závûr festivalu byla zafiazena
sekce vûnovaná aristotelsko-scholastické filosofii,
v níÏ zaznûly pfiedná‰ky Daniela Heidera – Franti‰ek
Suárez (1548–1617) a jeho Metafyzické Disputace
(1597), Petra Dvofiáka – Dilema svobody a nutnosti
z hlediska metafyziky a filosofické logiky a Pavla BlaÏ-
ka – ManÏelství a panictví ve stfiedovûké filosofii.

Vlastní filosofick˘ program ve Velkém Mezifiíãí dopl-
nila celá fiada doprovodn˘ch akcí urãen˘ch pro nej‰ir‰í
vefiejnost. Ve spolupráci se Zahradnickou fakultou
Mendlovy zemûdûlské a lesnické univerzity v Brnû byla
v zámeckém parku a na nádvofií zámku instalována v˘-
stava florálních objektÛ. V˘stavu doprovázela i pfied-
ná‰ka zahradních architektÛ Markéty a Petra Veliãko-
v˘ch z ateliéru Wellgard na téma Zmûna a stálost
v zahradní tvorbû Evropy. Architektura se dostala ke
slovu i v ‰ífie koncipovaném diskusním fóru nazvaném
Zmûna a stálost v architektufie a krajinû, které se kona-
lo v renesanãním paláci luteránského gymnázia vysta-
vûném paní Alinou Mezifiíãskou z Lomnice roku 1578.
Ve vskutku reprezentativnû zastoupeném fóru vystou-
pili architekti Ivar Otruba, Vlado Miluniã, Zdenûk Trefil,
Lubomír Rychtár, Václav Babka, David Prudík a Petr
Veliãka. Souãástí festivalu byla rovnûÏ pfiehlídka filmÛ,
koncertní vystoupení, literární soutûÏ, a také prodejní
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v˘stava publikací dvou pfiedních ãesk˘ch nakladatel-
ství specializovan˘ch na filosofickou literaturu, nakla-
datelství Filosofia a Oikoymenh.

Ve dnech 14.–16. záfií dospûje filosofick˘ festival 
do posledního bodu své cesty, severoitalské Mo-

deny, kde bude leto‰ní festivalová pouÈ symbolicky za-
konãena návratem zpût na místo jeho zrodu. Italská
ãást programu se zamûfií na téma vûdûní, jeho roli
v rÛzn˘ch kulturách a spoleãnostech, reflexi zpÛsobu
jak se uchovává a pfiená‰í; sledován má b˘t rovnûÏ
vztah vûdûní ke svobodû a demokracii, zku‰enosti
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Autorské ãtení Petry
Dvofiákové z knihy

Promûnûné sny
(v roce 2007 cena

Magnesia Litera 
za publicistiku)
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na nádvofií

mezifiíãského
zámku.

a pravdû. Úãast na modenském festivalu pfiislíbili napfi.
Remo Bodei, Umberto Galimberti, Salvatore Natoli,
Umberto Curi, Marc Augé, Zygmunt Bauman, Barbara
Cassin, François Jullien a Anthony Appiah. ·iroce po-
jaté pfiemítání o vûdûní budou doprovázet v˘stavy a in-
stalace (vãetnû v˘stav fotografií Lewise Baltze a prací
Josepha Kosutha, oba patfií mezi v˘znamné soudobé
konceptuální umûlce), dále pfiehlídky filmÛ, koncerty,
hry, cesty vlakem ve spoleãnosti filosofÛ ãi jiÏ z minu-
l˘ch let známá „cucina filosofica“ organizovaná Tulliem
Gregorym. Jako první akce svého druhu v Itálii se
bude filosofick˘ festival konat pod zá‰titou prezidenta
Italské republiky. I letos bude centrem festivalového
dûní proslulé modenské námûstí Piazza Grande za-
psané díky své románské katedrále a originální zvoni-
ci mezi památky UNESCO.

JiÏ v tuto chvíli je moÏno konstatovat, Ïe se my‰-
lenka italsk˘ch organizátorÛ na návrat filosofie na
agoru v obou novû zapojen˘ch zemích doãkala velmi
pozitivního pfiijetí a nezb˘vá neÏ doufat, Ïe se leto‰-
ním roãníkem zaloÏenou tradici putovního evropské-
ho filosofického festivalu podafií udrÏet i v pfií‰tích le-
tech. Pokud by uspûl zámûr italsk˘ch koordinátorÛ
projektu zformulovan˘ pro pfií‰tí rok, roz‰ífiit festival
do dal‰ích zemí Evropské unie (rozjednána je v sou-
ãasné dobû úãast Belgie a Portugalska), je jisté, Ïe
by se filosofick˘ festival mohl v budoucnu stát vysoce
prestiÏním podnikem s celoevropsk˘m dosahem.

Podrobn˘ program prvního roãníku Evropského fes-
tivalu filosofie i dal‰í informace o akci jsou dostupné na
http://www.europeanfestivalofphilosophy.eu/. �

OND¤EJ ·EVEâEK, 
Filosofick˘ ústav AV âR, v. v. i.



Aãkoliv to skr˘vá nûkolik systémov˘ch problémÛ, 
vyuÏívá se k anal˘ze mûfiitelné vûdecké v˘kon-

nosti parametrÛ (indikátorÛ) databáze vûdeck˘ch pra-
cí Web of Science (WoS) provozované spoleãností
Thomson Scientific. Na tomto místû je tfieba pfiipome-
nout, Ïe ve více souãasn˘ch diskusních pfiíspûvcích2

se o ní hovofií jako o vefiejnû pfiístupné databázi se
zfiejmou konotací, Ïe se jedná o objektivní data (to
jsou zcela urãitû), a zejména Ïe jejich v˘bûr do data-
báze WoS je nezávisl˘ na rÛzn˘ch vlivech (to uÏ je
trochu problematické). Ve skuteãnosti jde o databázi
komerãní a její provozovatelé ji udrÏují za úãelem
zisku jako jeden z nejsilnûj‰ích subjektÛ na trhu s vû-
deck˘mi informacemi3. Aã má zdatné a pfiib˘vající
konkurenty (napfi. vycházející hvûzda SCOPUS spo-
leãnosti Elsevier), pfiece jen je vzhledem ke sv˘m
propracovan˘m nástrojÛm pro anal˘zy vûdecké v˘-
konnosti zatím nejuÏívanûj‰í. Je také základem
a kostrou Metodiky hodnocení VaV na‰í Rady pro v˘-
zkum a v˘voj (RVV)4 a na tuto databázi se také odvo-
lává fiada nejen zde citovan˘ch pfiíspûvkÛ.V následu-
jící ãásti se proto budeme vûnovat rozboru indikátorÛ
z této databáze souvisejích s AV âR.

Na zaãátku svého funkãního období v roce 2005
zadala Akademická rada formou zakázky analytické
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V¯VOJ VùDECKÉHO V¯KONU AKADEMIE VùD
V POSLEDNÍCH DESETI LETECH

V poslední dobû nab˘vají na intenzitû diskuse o reformû oblasti v˘zkumu a v˘voje (VaV),
o poãtu poskytovatelÛ podpory VaV, o hodnocení v˘sledkÛ VaV, o efektivitû vynaloÏen˘ch
prostfiedkÛ vzhledem k dosahovan˘m v˘sledkÛm a o postavení ãeské vûdy a v˘zkumu
v mezinárodním kontextu.1 Vzhledem k tomu, Ïe podpora zvy‰ování vûdecké v˘konnosti
a posilování excelence je jedním z hlavních úkolÛ AV âR a jejích pracovi‰È, je pfiirozené,
Ïe se o tyto otázky vedení AV âR zajímá. Jeden ãlen souãasné Akademické rady 
se zab˘vá speciálnû problematikou hodnocení vûdecké v˘konnosti a souvisejících
koncepãních problémÛ.

t é m a  m û s í c e

1 P. Fiala, âesk˘ stát brzdí univerzity 
1 16. 6. 07, Lidové noviny
1 „Dobfie lze tuto situaci doloÏit na pfiíkladu financí pro v˘zkum a v˘voj. Peníze se zde rozdûlí mezi více neÏ dvacet resortÛ (po-

skytovatelÛ), kde ãást z nich ãasto zmizí jako v ãerné dífie. Nejsou to ov‰em vysoké ‰koly, které na tom mají vinu, protoÏe právû
ony dokáÏí prostfiedkÛ, které se k nim nakonec dostanou, vyuÏít nejlépe a produkovat nejvût‰í mnoÏství v˘sledkÛ prakticky ve
v‰ech sledovan˘ch kategoriích."

1 V. Hampl, Vûdu a v˘zkum mÛÏeme hodnotit z rÛzn˘ch úhlÛ. Forum – ãasopis UK 2/07, 11–14
1 J. Zrzav ,̆ âeská vûda: hledá se politik, ne pfieuãen˘ v˘zkumník, 13. 7. 07 HN
1 J. Rákosník, Bádání nepofiebuje reformu, spí‰e peníze. HN 18. 7. 07
2 Napfi. J. Berger, 6. 6. 07, MF Dnes
3 Málokdo ví, Ïe poplatek âR za vstup do WoS ãiní za pûtileté období zhruba 120 mil. Kã, které platí pfiibliÏnû z 33 % konsorcium

vysok˘ch ‰kol a AV âR a vût‰í podíl je financován z prostfiedkÛ programu M·MT 1N, a Ïe smlouva o poskytování pfiístupu do
WoS konãí v roce 2008.

4 Je pozoruhodné, Ïe se v názvu tohoto orgánu ani v celém textu zákona 130/2002 Sb. neobjevuje slovo vûda a není pochyb, Ïe
tento symptomatick˘ jev je projevem neporozumûní úloze vûdy v moderní demokratické spoleãnosti. Srov. napfi. komentáfi o sta-
vu britské vûdy v Nature 447, 7142 ze 17. 5. 07, str. 231.
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skupinû Thomson Scientific (tedy zcela nezávisle na
aktivitách RVV) poÏadavek na posouzení vûdecké
v˘konnosti a podílu AV âR v rámci VaV v âR a na no-
velizovanou anal˘zu scientometrick˘ch údajÛ (indiká-
torÛ – poãet prací, poãet citací, citaãní index a rela-
tivní citaãní index) za období posledních 5 a 10 let, tj.
2000–2004, resp. 1995–2004. Tato anal˘za ukázala
vzestupn˘ trend mûfiitelné (v pouÏit˘ch indikátorech)
v˘konnosti AV âR a ve struãnosti ukázala skuteã-
nost, Ïe AV âR, která reprezentuje pfiibliÏnû 25 %
pfiepoãten˘ch pracovníkÛ (FTE) v oblasti VaV v âR,
má pfiibliÏnû 43% podíl (poãet publikací) a 51% citaã-
ní odezvu v rámci celé âR. Tato anal˘za slouÏila jako
interní materiál AV âR a zvefiejnûna nebyla, potvrdila
v‰ak, Ïe AV âR je velmi v˘znamnou souãástí oblasti
VaV v âR – samozfiejmû by bylo smutné, kdyby
vzhledem ke svému poslání nebyla.

Málokde je v‰ak posun tak rychl˘ a prostfiedí tak
kompetetivní jako v oblasti vûdy a v˘zkumu, a to
i „v ãeském rybníãku“, fieãeno termínem rektora UK
V. Hampla v jeho ãlánku v ãasopise UK Forum. Úda-
je v tomto ãlánku, aã správné, by mohly bez bliÏ‰ího
pohledu zkreslovat pohled na postavení AV âR
v systému VaV v âR. Z toho dÛvodu a také pro upfies-
nûní anal˘zy souãasné vûdecké v˘konnosti AV âR je
v dal‰ím textu proveden rozbor scientometrick˘ch in-
dikátorÛ s vysvûtlujícím a dle na‰eho názoru korekt-
ním komentáfiem zachycujícím související aspekty.

Vzhledem k tomu, Ïe se od doby zmínûné anal˘-
zy z roku 2005 podstatnû roz‰ífiily analytické ná-
stroje WoS, lze pfiíslu‰né dotazy zadávat pfiímo
a v fiadû pfiípadÛ odpovûì doloÏit snímkem obra-
zovky. Následné grafy jsou generovány z dat po-
skytnut˘ch WoS, jejich ãíselnou tabulkovou podobu
naleznete na http://abicko.avcr.cz nebo u analytic-
ké skupiny Knihovny AV âR. Analyzováno bylo
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období 1997–2006 (nebyla zahrnuta ãást produkce
roku 2007).

NuÏe, jak velk˘ je datov˘ soubor, ãili kolik publikací
je zachyceno ve WoS v období 1997–2006? Je to
56 562 záznamÛ a jejich rozloÏení mezi 25 instituce-
mi ukazuje obr. 1 na str. 5 získan˘ z WOS po zadání
dotazu s adresou âR. Graf je zajímav˘ hned z nûko-
lika hledisek.

1. Pro AV âR je nejdÛleÏitûj‰í údaj, Ïe její produkce
v âR ãiní 37,5 %. To je o 5–6 % ménû, neÏ tomu bylo
v anal˘ze tohoto indikátoru za období 1995–2004. Zna-
mená to v‰ak, Ïe vûdecká v˘konnost AV âR klesá? Ni-
koliv. Je tomu tak proto, Ïe celková produkce publikací
v âR prudce stoupla z velmi nízké hodnoty 4200 v roce
1997 na 7500 v roce 2006 (obr.2), a tudíÏ se relativní v˘-
konnost AV âR vzhledem k celému souboru sníÏila. (To
je podstatou obr. 2 v ãlánku V. Hampla.) Pohled na ná‰
obr. 2 ukazuje, Ïe bûhem posledních 10 let se indikátor
poãtu prací AV âR ve WoS stále zvy‰uje. NárÛst za sle-
dované období ãiní necel˘ch 50 %. I zde je zajímavé
srovnání produkce poãtu publikací, tentokrát v absolut-
ních ãíslech (obr. 3). Je zfiejmé, Ïe i v pfiípadû UK se po-
ãet publikací pravidelnû zvy‰uje; nárÛst ãiní rovnûÏ ko-
lem 50 % za 10 let a charakter kfiivky je velmi podobn .̆

2. Z obr. 1 je také zfiejmé, Ïe podíl publikaãní pro-
dukce UK ve sledovaném období ãiní témûfi 25 %.
(V ãlánku V. Hampla se hovofií o roãním tfietinovém
podílu v celé âR, ale kfiivka na obr. 2 v jeho ãlánku
svûdãí vskutku pro onûch asi 25 %).To nic nemûní na
skuteãnosti, Ïe UK je jedním z nejv˘znamnûj‰ích
producentÛ vûdeck˘ch publikací v âR.

3. V obr. 1 je také zfiejm˘ rozsah rÛzn˘ch meziná-
rodních spoluprací, protoÏe po zadání dotazu se ob-
jeví i spolupracující zahraniãní instituce, zde napfi.
Slovenská akademie vûd, Ruská akademie vûd, Uni-
versity v PafiíÏi 06 a 07 a podobnû. RovnûÏ lze soudit



i na pfiípadnou neúplnost souboru, která souvisí
s rÛzn˘m zpÛsobem zadávání názvÛ institucí, uvádû-
ním neúplné adresy pracovi‰tû apod. (Napfi. v pfiípa-
dû AV âR pfiedstavují záznamy se zkratkami ASCR
a AS CR asi 1,9 %.) Takové nesrovnalosti se t˘kají
i dal‰ích institucí a pfiinejmen‰ím varují pfied nekritic-
k˘m zpracováním údajÛ z databáze.

4. Lze také pfiesnûji stanovit rozsah dokumentova-
telné spolupráce mezi pracovi‰ti AV âR a UK. Ham-
plÛv odhad (cca 20 %) zhruba odpovídá údajÛm
z WoS (23 %, 3295 spoleãn˘ch publikací). Jedná se
ov‰em o pohled z hlediska UK. Pfii opaãnû zadaném
dotazu, tedy z pohledu AV âR, je spoleãn˘ch prací
absolutnû samozfiejmû stejnû, ale jejich podíl na pro-
dukci AV âR je niÏ‰í a ãiní asi 15 %.

Poãet publikací registrovan˘ch WoS v‰ak vypovídá
jen málo o tom, zda byl publikován kvalitní v˘sledek,
bezcenn˘ produkt grafomanie ãi v rÛzné mífie kombi-
nace obojího (je mnoho pfiíkladÛ publikování v˘sledkÛ
„salámovou“ metodou, drobením na nejmen‰í publiko-
vatelné jednotky). Za obraz kvality práce se pokládá ci-
tovanost a databáze WoS ji umí analyzovat. Aã i tento
parametr má svoje problémy a nedostatky5, pfiece jen
nûco vypovídá o kvalitû vûdeckého v˘sledku. Obecnû
indikátor citovanosti klesá se zmen‰ujícím se ãasov˘m
odstupem od souãasnosti. Obrovské rozdíly citaãních
cyklÛ a zvyklostí jsou také mezi obory. Lze v‰ak dolo-
Ïit, Ïe u vût‰iny oborÛ se kolem 10 % citací objevuje
je‰tû po 10 letech. Velké soubory dat v dostateãnû
dlouhé ãasové fiadû ukazují zajímavé souvislosti.

Obr. 4 ukazuje v absolutních hodnotách podíl tohoto
indikátoru u AV âR v rámci celé âR. Zejména pro ob-
last pfied charakteristick˘m poklesem kfiivky pro tento
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indikátor v roce 2001 potvrzuje údaj z pfiedchozí anal˘-
zy – AV âR se podílí i na tomto indikátoru témûfi 50 %.
Obr. 5 tomu odpovídá a dokládá v˘znamn˘ podíl UK na
indikátoru citovanosti v rámci celé âR. Ostatní instituce
by se v daném rozli‰ení grafu témûfi neobjevily.

Zajímav˘m parametrem je rovnûÏ prÛmûrn˘ poãet
citací na jednu publikaci sledovaného období. Obr. 6
ukazuje, Ïe publikace pocházející z AV âR je citová-
na ponûkud více, asi o 2 nad prÛmûr âR. Obdobn˘
v˘sledek dává i srovnání prÛmûrného poãtu citací
produkce UK a AV âR (obr. 7), rozdíl je v‰ak mini-
mální a vezmeme-li v úvahu i prakticky ãtvrtinu spo-
leãn˘ch publikací obou institucí, pak není pochyb
o tom, Ïe hodnota tohoto indikátoru je u obou institu-
cí v âR nadprÛmûrná. Na podobné závûry ukazují
i obr. 8 a 9, které údaje z pfiedcházejících grafÛ vy-
jadfiují ponûkud jinak, a to relativní citovaností, kdy
hodnota pro âR je vzata jako 100 %. Pak je zfiejmé,
Ïe hodnota pro AV âR se pohybuje kolem 130 %, pfii-
ãemÏ hodnoty pro UK a AV âR se vût‰inou pohybují
v úzkém pásmu nad hodnotou pro âR (bez ohledu na
ponûkud rozkolísan˘ prÛbûh kfiivky u UK).

V ãlánku V. Hampla se také objevuje obr. 3 Produkti-
vita v˘zkumn˘ch institucí v âR v letech 2001–2005. Ta
je zde mûfiena poãtem prací ve WoS vztaÏen˘m k do-
taci na akademického pracovníka. V pfiedcházejícím
textu jsme v podstatû s v˘vody V. Hampla mohli sou-
hlasit, spí‰e jsme se snaÏili o jejich zpfiesnûní a vy-
svûtlení nûkter˘ch aspektÛ souvisejících s vûdeckou
v˘konností. V pfiípadû takto mûfiené produktivity v‰ak
souhlasit nemÛÏeme. Jedná se o závaÏnou skuteã-
nost, na kterou zástupci Akademie opakovanû upo-
zorÀují. Obr. 3 v ãasopise Forum totiÏ naznaãuje, Ïe

5 Toto téma velmi kvalifikovanû rozebírají V. Pravda a M. KfiíÏek v ãlánku Citace: dobr˘ sluha, ‰patn˘ pán. Pokroky matematiky, fy-
ziky a astronomie, 2007, 52: 28–36.
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v AV âR sice vzniklo v daném období témûfi nejvíce
prací na vûdeckého pracovníka, ale za daleko nej-
vy‰‰í dotaci. Graf obsahuje dva problémy: technick˘
a koncepãní. Pfiedev‰ím nebyl správnû stanoven po-
ãet pracovníkÛ AV âR produkujících tyto v˘sledky,
a to o 10 %6. To v‰ak je pouhá technická chyba. Da-
leko závaÏnûj‰í jsou negativní konotace, které mo-
hou vzniknout pfii pohledu na náklady vynaloÏené na
produkci tûchto publikací a ze kter˘ch je moÏno se
domnívat, Ïe vûdecká práce v AV âR je drahá, a ãin-
nost AV âR je tedy neefektivní (jak s oblibou uvádûjí
nûktefií kritici Akademie vûd). Odtud je jiÏ jen krok
k závûru, Ïe zru‰ením AV âR se zlevní vûda a v˘-
zkum v âR. Je opravdu práce vûdce napfiíklad Biolo-
gického centra AV âR v âesk˘ch Budûjovicích a vûd-
ce Biologické fakulty Jihoãeské univerzity pracujících
namnoze vedle sebe v jedné laboratofii rÛznû drahá?
To by samozfiejmû bylo velmi podivné. Systémov˘
problém je v tom, Ïe v podobn˘ch rozborech, jak˘
ukazuje V. Hampl, nejsou univerzitám zapoãteny
v‰echny prostfiedky pouÏité ke vzniku tûchto publikací
(napfiíklad vût‰ina mezd), zatímco AV âR jsou zapo-
ãteny prostfiedky v‰echny (v‰echny vefiejné finanãní
zdroje AV âR jsou z rozpoãtu na VaV).K ãásteãné ná-
pravû této závaÏné disproporce dojde tím, Ïe v pfii-
pravované Metodice 2007 RVV pro hodnocení VaV
se univerzitám k nákladÛm pfiipoãtou prostfiedky
na specifick˘ v˘zkum. To je správn˘ krok k realis-
tickému posouzení skuteãn˘ch nákladÛ, ale podle
na‰eho názoru by tûch krokÛ mûlo b˘t více.
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Jaké závûry z této anal˘zy vyvodit? Pfiedev‰ím je
znovu nutné upozornit, Ïe jde o data jediné data-

báze o vûdeck˘ch informacích, jeÏ nepostihuje rov-
nomûrnû v‰echny obory. Proto také nejsou z velké
vût‰iny zachyceny práce v oborech spoleãensk˘ch
a humanitních nauk, které do WoS prakticky nepfii-
spívají. Správnû pí‰e V. Hampl, Ïe tyto v˘sledky po-
tom v podobn˘ch rozborech „fiedí“ parametry tûm,
ktefií z povahy své vûdecké práce do WoS pfiispívají.
A AV âR podobnû jako UK má v˘znamné segmenty
svého v˘zkumu soustfiedûny právû v tûchto oborech.
Neznamená to v‰ak, Ïe by v˘sledky ve spoleãen-
sk˘ch a humanitních oborech byly ménû v˘znamné.

Samozfiejmû chybí dal‰í indikátory, napfi. anal˘za
kvality ãasopisÛ mûfiené jejich IF, tedy v jak kvalitních
ãasopisech se na‰i autofii uplatÀují. Nepadlo také ani
slovo o anal˘zách stavu VaV v âR a jejich srovnání
se zahraniãím, jeÏ kaÏdoroãnû sestavuje RVV, a o je-
jich porovnání s v˘‰e uveden˘mi rozbory. Zajímav˘
by napfi. byl rozbor poãtÛ prací z WoS a jin˘ch publi-
kací u rÛzn˘ch institucí. Chybí také porovnání vloÏe-
n˘ch prostfiedkÛ, aÈ vefiejn˘ch ãi soukrom˘ch, s tûmi-
to indikátory a posouzení, zda v˘‰e prostfiedkÛ (lépe
jejich nárÛst) koreluje s nárÛstem indikátorÛ. Není
také vzat v úvahu poãet pracovníkÛ tvofiících tyto v˘-
sledky, aã je to jistû dÛleÏité. �

PETR RÁB,
IVANA KADLECOVÁ

6 Graf uvádí prÛmûrn˘ poãet 2,7 práce na pracovníka, ale pfii poãtu 11 083 prací za tûchto 5 let by byl v˘chozí poãet pracovníkÛ
4105. PrÛmûrn˘ poãet pracovníkÛ je ale 3689. PrÛmûrn˘ poãet publikací za jeden rok na jednoho pracovníka je tedy 3.



Vyslovila souhlas

� se zaloÏením zájmového sdruÏení právnick˘ch
osob – Fyziologického ústavu AV âR, v. v. i., Mikrobio-
logického ústavu AV âR, v. v. i., Ústavu experimentální
medicíny AV âR, v. v. i., Ústavu makromolekulární che-
mie AV âR, v. v. i., Ústavu molekulární genetiky AV âR,
v. v. i., a Univerzity Karlovy s názvem BIOCEV, z. s. p.o.;

� s tûmito majetkov˘mi záleÏitostmi:

� se zámûrem Botanického ústavu AV âR, v. v. i.,
uzavfiít smlouvu o zfiízení vûcného bfiemene ve pro-
spûch Geofyzikálního ústavu AV âR, v. v. i.;

� s uzavfiením dodatku ã. 5 ke smlouvû o nájmu
nebytov˘ch prostor a vymezení uÏívacího práva ze
dne 20. prosince 2001 mezi STHSBP AV âR a Jiho-
ãeskou univerzitou v âesk˘ch Budûjovicích;

� s uzavfiením dodatku ã. 1 ke smlouvû o nájmu
nebytov˘ch prostor ze dne 10. prosince 2004 mezi
STHSBP AV âR a TONNER INTERNATIONAL, s. r. o.;

� se zámûrem Ústavu experimentální medicíny
AV âR, v. v. i., uzavfiít kupní smlouvu s obcí Ole‰nice
v Orlick˘ch horách za pfiedpokladu, Ïe budou splnû-
ny v‰echny zákonné podmínky;

� s prodlouÏením nájemní smlouvy mezi Ústa-
vem jaderné fyziky AV âR, v. v. i., a CSOD, s. r. o.;
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� s uzavfiením dodatku ã. 5 ke smlouvû o nájmu
nebytov˘ch prostor uzavfiené dne 10. dubna 1997
mezi Národohospodáfisk˘m ústavem AV âR, v. v. i.,
a Státní tiskárnou cenin, s. p.;

� s pfiidûlením startovacího bytu 2 + 0 v Praze 6-Ly-
solajích P. Chytilovi (Ústav makromolekulární chemie
AV âR, v. v. i.).

Vyslovila pfiedbûÏn˘ souhlas

� s uzavfiením smlouvy o pfiistoupení Ústavu makro-
molekulární chemie AV âR, v. v. i., k ECNP (European
Centre for Nanostructured Polymers), S.c.a.r.I.

Nesouhlasila

� se zámûrem Ústavu informatiky AV âR, v. v. i., pro-
najmout na dobu pûti let nebytové prostory o celkové v˘-
mûfie 1277,64 m2 v 1. a 2. nadzemním podlaÏí objektu
Pod Vodárenskou vûÏí 2 firmû ELSYST, spol. s. r. o.

Vzala na vûdomí

� zprávu o programu slavnostního otevfiení Konfe-
renãního centra AV âR – zámek Liblice;

� zprávu o v˘sledcích kontroly v Ústavu státu
a práva AV âR za rok 2006 a o opatfieních k nápravû
zji‰tûn˘ch nedostatkÛ.

Informace z 35. zasedání Akademické rady AV âR
dne 10. ãervence 2007
Akademická rada projednala tyto nejdÛleÏitûj‰í otázky:

âeské centrum pro mobilitu

pofiádá dne 25. fiíjna 2007 od 10:00 hod.
semináfi o daÀové problematice ve vztahu 

k dlouhodob˘m pobytÛm zahraniãních 
vûdecko-v˘zkumn˘ch pracovníkÛ v âR.

Semináfi se bude konat v budovû AV âR, v. v. i.,
Národní 3, Praha 1 v zasedací místnosti ã. 206,

2. patro.
Pfiihlá‰ky zasílejte na adresu:

mccr@ssc.cas.cz.

MasarykÛv ústav – Archiv AV âR, v. v. i.,
a Ústav pro soudobé dûjiny AV âR, v. v. i.,

vypisují v˘bûrové fiízení na obsazení pozice
externího spolupracovníka – manaÏera projektÛ 
a projektov˘ch zdrojÛ (fundraising) se zamûfiením

na projekty podporované Evropskou unií.
PoÏadavky: V· vzdûlání, jazyková vybavenost,

praxe s podobnou ãinností vítána.
Pfiihlá‰ky se strukturovan˘m Ïivotopisem 

a struãn˘m ideov˘m zámûrem zasílejte prosím 
do 15. fiíjna 2007 na adresu:

sekretariát ÚSD AV âR, v. v. i, Vla‰ská 9, 
118 40 Praha 1.

Workshop o zpracování fieãi

Ústav fotoniky a elektroniky AV âR, v. v. i., a Fonetick˘ ústav Filozofické fakulty UK Praha, 
ve spolupráci s Ústavem aplikované fyziky univerzity Johanna Wolfganga Goetha 

ve Frankfurtu nad Mohanem a Ústavem akustiky a fieãové komunikace univerzity v DráÏìanech
pofiádají ve dnech 19.–21. záfií 2007

17. ãesko-nûmeck˘ workshop o zpracování fieãi.

Setkání se uskuteãní v pfiedná‰kovém sále Fyzikálního ústavu AV âR, v. v. i., Na Slovance 2, Praha 8.
Dal‰í informace naleznete na adrese http://workshop.ufe.cz/.
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Padesátileté historii v˘zkumn˘ch reaktorÛ v ¤eÏi
pfiedcházela pováleãná iniciativa o zachycení ná-

stupu nukleoniky. Mimofiádn˘ rozvoj jadern˘ch oborÛ,
dosaÏen˘ v USA v období druhé svûtové války bûhem
v˘voje atomové bomby, motivoval fiadu zemí k budová-
ní v˘zkumn˘ch pracovi‰È cílen˘ch na energetické vy-
uÏití jaderné energie. Iniciativu âeské akademie vûd
a umûní (âAVU) dokládá Memorandum o Ústavu âes-
ké akademie pro atomovou fysiku, kde se mj. praví:
âeská akademie vûd a umûní, jsouc si vûdoma ne-
smírného v˘znamu celé vûci, rozhodla se ve schÛzi
své II. tfiídy, dne 14. ãervna 1946, zfiíditi pfii Akademii
samostatn˘ ústav pro atomovou fysiku. Laboratofi pro
nukleární fysiku âAVU (LNF âAVU) vedená profeso-
rem Václavem PetrÏílkou se po zaloÏení âSAV stala
Laboratofií pro nukleární fyziku âSAV (LNF âSAV).
Tehdy je‰tû pfietrvávalo pfiísné utajování vûdeck˘ch po-
znatkÛ a technick˘ch informací souvisejících s oblastmi
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K základnímu experimentálnímu vybavení vûdeckov˘zkumn˘ch center,
která pÛsobí v oblasti jadern˘ch oborÛ, patfií vedle urychlovaãÛ nabit˘ch ãástic 

v˘zkumné jaderné reaktory jako mohutné zdroje neutronÛ. Od reaktorÛ energetick˘ch 
se odli‰ují nejen tepeln˘m v˘konem, ale také vybavením, které badatelÛm umoÏÀuje

provádût experimentální práce a pfiizpÛsobovat provozní reÏim podle jejich potfieb.
V ¤eÏi u Prahy zaãal první v˘zkumn˘ reaktor slouÏit vûdcÛm pfied pÛl stoletím.

PRVNÍ âESKOSLOVENSK¯
V¯ZKUMN¯ JADERN¯ REAKTOR

v û d a  a  v ˘ z k u m

První ãeskoslovensk˘
v˘zkumn˘ jadern˘

reaktor VVR-S
v Ústavu jaderné

fysiky âSAV v ¤eÏi
po uvedení 
do ãinnosti 
v záfií 1957.

Horizontální kanály
vyvádûjící svazky
neutronÛ z aktivní

zóny reaktoru,
na snímku ve spodní

ãásti vnûj‰ího
obvodu plá‰tû

(biologické ochrany),
nebyly je‰tû osazeny
pfiístroji a zafiízením
pro experimentální
práce v neutronové

fyzice a jejích
aplikacích.

jadern˘ch oborÛ, takÏe nezb˘valo neÏ se vydat na drá-
hu budování primárního jaderného reaktoru vlastními
silami. Jedin˘m na‰ím fyzikem, kter˘ se bûhem studij-
ního pobytu u prof.F. Joliota na Collège de France v Pa-
fiíÏi seznámil s konstrukcí francouzského tûÏkovodního
uranového reaktoru ZOE, byl Ing. âestmír ·imánû jako
stipendista âAVU. Po návratu se stal prvním zamûst-
nancem LNF âAVU.

LNF âSAV tehdy v Hostivafii zvládla pfiípravu nukle-
árnû ãistého uranu a pfiipravila jeho poloprovozní v˘ro-
bu, dále L. Trlifaj, I. Úlehla vypracovali teoretick˘ v˘po-
ãet reaktoru a pod názvem V˘poãet pomalého
reaktoru pracujícího s pfiirozen˘m uranem jej v roce
1957 publikovali v Rozpravách âSAV 97, se‰it 11. Pro-
jekty v˘roby tûÏké vody a nukleárnû ãistého grafitu
vypracoval Chemoprojekt.

Na pÛdû OSN se po ukonãení monopolu jadern˘ch
zbraní postupnû vytváfiely podmínky k mezinárodní
spolupráci pfii mírovém vyuÏívání jaderné energie.
V prosinci 1954 rozhodlo Valné shromáÏdûní OSN
o vybudování Mezinárodní agentury pro atomovou
energii a o konání první konference o mírovém vy-
uÏití atomové energie v roce 1955 v Îenevû. Tento
rok byl mimofiádnû v˘znamn˘ pro na‰e dal‰í zamû-
fiení a z toho vypl˘vající tempo rozvoje nukleoniky.
Sovûti pfii‰li s nabídkou vûdeckotechnické pomoci pfii
rozvíjení mírového vyuÏití jaderné energie, jejíÏ sou-
ãástí byl mj. v˘zkumn˘ jadern˘ reaktor VVR-S více-
úãelového provedení. Parametry reaktoru (hustota
toku neutronÛ) odpovídaly tehdej‰í pokroãilé úrovni
reaktorové techniky. V témÏe roce pracovalo v ‰esti
státech svûta jiÏ 27 v˘zkumn˘ch reaktorÛ (USA 12,
Anglie 6, SSSR 5, Kanada 2, po jednom Francie,
Norsko). Opustili jsme tedy cestu v˘voje od budová-
ní primárního reaktoru s pfiirozen˘m uranem a vy-
uÏili jsme moÏnosti navázat na pokroãilej‰í úroveÀ
v˘zkumu. V polovinû roku 1955 byl nafiízením vlády
zfiízen Ústav jaderné fysiky, Fakulta technické a ja-
derné fysiky na UK, Stfiední prÛmyslová ‰kola ja-
derné techniky a bylo rozhodnuto o vybudování ja-
derné elektrárny A 1 v Jaslovsk˘ch Bohunicích,FO
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nastalo tedy pfiíznivûj‰í období k osvojení a rozvoji
jadern˘ch disciplín.

Ohlédnûme se za uplynul˘mi padesáti lety, bûhem
kter˘ch pfiedstavují fieÏské v˘zkumné reaktory

VVR-S a LVR-15 intenzivní zdroje neutronÛ, jeÏ potfie-
bují vûdecká pracovi‰tû k experimentálním pracím pfie-
dev‰ím v oblastech jaderné fyziky, jaderné chemie,
materiálového v˘zkumu a jaderného energetického in-
Ïen˘rství.Tyto zdroje neutronÛ jsou neménû v˘znamné
i pro v˘zkum a aplikace v nejadern˘ch oblastech, jako
je napfi. studium struktury pevn˘ch látek, medicína ãi
v˘roba polovodiãÛ.

V˘stavba v˘zkumného jaderného reaktoru VVR-S
Ústavu jaderné fysiky âeskoslovenské akademie vûd
(ÚJF âSAV) byla v ¤eÏi zahájena v polovinû roku
1955.Reaktor dosáhl stavu fiízeného fietûzového ‰tûpe-
ní uranu osm minut pfied pÛlnocí pfiesnû pfied padesáti
lety – 24. záfií 1957. Pfii nominálním tepelném v˘konu
reaktoru 2 MW dosahovala hustota toku neutronÛ v ak-
tivní zónû 2 . 1013 cm–2 . s–1. Palivem byl uran obohace-
n˘ 10 % izotopu 235U, moderátorem i chladícím médiem
destilovaná voda. K ozafiování terãov˘ch materiálÛ
a k radiaãním experimentÛm slouÏí vertikální kanály
v aktivní zónû reaktoru, zatímco provádût experimentál-
ní práce v neutronové fyzice a jejích aplikacích umoÏ-
Àují kolimované svazky neutronÛ vyvedené z aktivní
zóny horizontálními kanály. Reaktor byl téÏ vybaven te-
pelnou grafitovou kolonou, kde hustota toku tepeln˘ch
neutronÛ vykazovala hodnotu do 2 . 1012 cm–2 . s–1.
K bezpeãnému postiradiaãnímu nakládání s ozáfien˘mi
materiály slouÏily horké komory vybavené dálkovû ovlá-
dan˘mi manipulátory. Ozafiovací parametry a popsané
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V˘zkumn˘ jadern˘
reaktor LVR-15
Ústavu jaderného
v˘zkumu ¤eÏ, a. s.,
sv˘mi parametry
a vybavením
umoÏÀuje
multidisciplinární
vyuÏití ve v˘zkumu
a v˘voji nejen
vlastním, ale i fiadû
externích uÏivatelÛ.
Po obvodu plá‰tû
biologické ochrany
reaktoru jsou
umístûny aparatury
v˘zkumn˘ch skupin,
které pracují se
svazky neutronÛ
vyveden˘mi z aktivní
zóny reaktoru
horizontálními
kanály.

vybavení reaktoru odpovídalo potfiebám v˘zkumného
centra multidisciplinárního zamûfiení. Instalacím reakto-
rÛ typové fiady VVR-S v roce 1957 u nás a v Rumunsku
pfiedcházel provoz dvou takov˘ch reaktorÛ v Moskvû
(1951, 1954). Kromû nûkolika evropsk˘ch zemí a dal-
‰ích sovûtsk˘ch vûdeckov˘zkumn˘ch pracovi‰È byl ten-
to typ reaktoru posléze instalován téÏ v Egyptû (1961)
a v Iráku (1968).V roce 1957, kdy zahájil provoz ná‰ re-
aktor, bylo ve 14 ãlensk˘ch státech Mezinárodní agen-
tury pro atomovou energii v provozu 66 v˘zkumn˘ch re-
aktorÛ; v roce 1960 jich ve 28 státech pracovalo jiÏ 159.

Uvedením reaktoru do rutinního provozu mohly od-
startovat experimentální práce v neutronové fyzice
a jejích aplikacích, materiálov˘ v˘zkum konstrukãních
materiálÛ jaderné techniky, metodick˘ rozvoj a aplika-
ce neutronové aktivaãní anal˘zy a analytické aplikace
promptního záfiení gama. Byla také zahájena pfiíprava
radionuklidÛ ke studiu v jaderné spektroskopii záfiení
beta a gama, v chemickém v˘zkumu separaãních pro-
cesÛ ‰tûpn˘ch produktÛ a technologií k nakládání s ra-
dioaktivním odpadem, k v˘voji a v˘robû radiofarmak
pro diagnostiku a terapii a k aplikacím radioaktivních
indikátorÛ na mimoústavních pracovi‰tích.V˘kon reak-
toru se po rekonstrukci v r. 1964 zv˘‰il na 4 MW.

Nov˘ lehkovodní v˘zkumn˘ reaktor LVR-15 s tepel-
n˘m v˘konem 10 MW, vybaven˘ sovûtsk˘m palivem
typu IRT-2M vysoce obohaceném izotopem uranu 235U,
byl vybudován koncem osmdesát˘ch let. Tento reak-
tor v Ústavu jaderného v˘zkumu ¤eÏ, a. s., je nyní
pravidelnû provozován na v˘konu mezi 8 a 10 MW,
kdy hustota toku neutronÛ dosahuje hodnoty kolem
1014 cm–2 . s–1. Uvedené ozafiovací parametry jsou Ïá-
doucí zvlá‰tû ve v˘zkumu radiaãních úãinkÛ na kon-
strukãní materiály pro jadernou energetiku, pfii pfiípravû
radionuklidÛ k v˘robû radiofarmak a uzavfien˘ch záfiiãÛ
pro defektoskopii, radioaktivních indikátorÛ a v neutro-
nové aktivaãní anal˘ze vãetnû její metodické instru-
mentální varianty uÏívající krátkodobou aktivaci pomocí
expresního pneumatického transportu ozáfieného vzor-
ku do laboratofie. Reaktor slouÏí i jako zdroj tepeln˘ch
neutronÛ ke studiu a ke klinick˘m zkou‰kám léãení ra-
koviny metodou neutronové záchytové terapie. Elektro-
technick˘ prÛmysl získává ozafiováním monokrystalÛ
kfiemíku procesem 30Si(n,γ)31Si(ß–)31P kvalitní materiál
s vysok˘m stupnûm homogenity distribuce fosforu.
Svazky neutronÛ vyvedené horizontálními kanály jsou
obsazeny pfiedev‰ím difraktometry v˘zkumn˘ch skupin
Ústavu jaderné fyziky AV âR, Fakulty jaderné a fyzikál-
nû inÏen˘rské âVUT a Centra v˘zkumu ¤eÏ, s. r. o.

V souãasnosti slouÏí v ÚJV ¤eÏ, a. s., ke studiím
v reaktorové fyzice téÏ reaktor nulového v˘konu LR 0
a na katedfie jadern˘ch reaktorÛ Fakulty jaderné a fyzi-
kálnû inÏen˘rské âVUT v Praze je od roku 1990
v provozu ‰kolní reaktor VR-1 VRABEC (tepeln˘ v˘-
kon 1 kW), kter˘ je urãen pfiedev‰ím k praktick˘m cvi-
ãením studentÛ jadern˘ch a technick˘ch oborÛ na‰ich
i zahraniãních vysok˘ch ‰kol. �

MILOSLAV VOBECK ,̄
Ústav analytické chemie AV âR, v. v. i.
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V˘stava kromû jiného iniciovala vynikající „fúzní“ 
webové stránky www.jaderka.cz, které budou

v propagaci fúze pokraãovat. Zpestfiily a doplnily ji
i dal‰í popularizaãní akce jako napfi. Fyzikální t˘den
na FJFI a Vûda v ulicích projektu âeská hlava, které
s v˘stavou dobfie interagovaly.

Urãitû to nebylo jen téma v˘stavy, které zajistilo
jasné první místo prodejnosti kníÏky McCrackena
a Stotta Fúze – energie vesmíru v nabídce ãtyfi titulÛ
nakladatelství Mladá fronta. Vkusné suven˘ry jen
podtrhly peãlivost, s jakou byla v˘stava pfiipravena. Do
ãe‰tiny pfieloÏené broÏurky, skládaãky, plakáty, CD
a DVD o fúzi, remitendy vûdeckopopulárních ãasopi-
sÛ, v‰e navíc pro náv‰tûvníky zdarma.

·koda, Ïe se nepodafiilo instalovat model tokama-
ku Compass-D, kter˘ by se stal automaticky domi-
nantou v˘stavy, ‰koda sekvence ãinnosti modelu to-
kamaku ITER po‰kozené pfii transportu.

Ve srovnání s Fusion Expo Praha 1998 jsme zazna-
menali viditeln˘ pokrok v informovanosti náv‰tûvníkÛ!
Zhruba polovina z 2000 náv‰tûvníkÛ byli studenti stfied-
ních ‰kol. Zájem a znalosti nûkter˘ch skuteãnû potû‰ily.
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V˘stava Fusion Expo, která byla 
od 11. do 23. ãervna 2007 k vidûní 
na Fakultû jaderné a fyzikálnû
inÏen˘rské v Praze, informovala
laickou vefiejnost o smyslu a stavu
v˘zkumu fiízené termojaderné fúze.

v û d a  a  v ˘ z k u m

Pfiedseda AV âR
Václav Paães 

a rektor âVUT 
V. Havlíãek 

za pfiítomnosti
poslance

Evropského
parlamentu 

V. Remka 
se chystají

zapálením v˘boje
zahájit v˘stavu.

Kromû 30 originálních panelÛ se na v˘stavû ob-
jevilo 15 tuzemsk˘ch panelÛ zdafiile reprezentují-
cích ãeskou Asociaci EURATOM-IPP.CR. Nejvût‰í
zájem samozfiejmû vzbuzovaly „Ïivé“ modely,
z nich jiÏ tradiãnû získala palmu vítûzství plazmová
koule.

Zcela unikátní byl doprovodn˘ program pfiedná‰ek,
kter˘ probíhal na tfiech úrovních. Základní nabízela
informace o plazmatu a fúzi, druhá fiada se zab˘vala
jednotliv˘mi fúzními tématy od historie aÏ po fúzní
v˘chovu. Tfietí sada pfiedná‰ek se t˘kala aplikova-
n˘ch vûd.

V˘stavu, která je majetkem Evropské komise a je
spravována italskou Asociací EURATOM-ENEA, od
samého poãátku zabezpeãovala Pracovní skupina
jmenovaná fieditelem ÚFP AV âR prof. P. Chráskou,
s kterou úzce spolupracoval povûfienec tajemníka FJFI
Ing. L. Vrány. Pracovní skupina prÛbûÏnû „zamûstná-
vala“ studenty FJFI a dal‰í kolegy z ÚFP. Vítanou po-
moc poskytl Odbor mediální komunikace AV âR
a Oddûlení komunikace s vefiejností âEZ, a. s.

Závûrem uveìme názor jednoho ze 2000 náv‰tûvní-
kÛ – Ing. Jaroslava Bousky, kter˘ Ïije 20 let v Austrálii:
„V˘stava byla perfektní. âesk˘ pfieklad pfiesn .̆ ÚroveÀ
v‰ech pfiedná‰ek, alespoÀ tûch co jsem sly‰el, byla
v˘borná, prÛvodci v˘stavou (aÈ z Ústavu fyziky plaz-
matu, ãi studenÛ z âVUT-FJFI) ochotní a informovaní.
V˘stava by mûla putovat (i kdyÏ tfieba bez modelÛ JET
a ITER) po âeské republice (i po Slovensku) na co
moÏná nejvíce míst.“ �

MILAN ¤ÍPA,
Ústav fyziky plazmatu AV âR, v. v. i.
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Souãástí programu bylo i zasedání Management 
Committee COST296 a obdobné zasedání IRI

(pracovní skupina International Reference Ionosphere
COSPAR a URSI). Bûhem setkání úãastníci prezen-
tovali 67 referátÛ a 50 poster referátÛ, z nichÏ vybra-
né se objeví ve speciálním ãísle ãasopisu Advances
in Space Research. Cílem prvních pûti referátÛ bylo
informovat odborníky z IRI o projektu COST296. Nû-
kolik dal‰ích studií se zab˘valo specifickou problemati-
kou tohoto projektu, jako jsou napfi. ionosférické scinti-
lace, HF channels ãi vliv ionosféry na ãinnost systémÛ
zaloÏen˘ch na pfiíjmu signálÛ GPS nebo budoucího
systému Galileo (urãování polohy atd.). První skupinu
uzavfiela problematika radio-okultaãních mûfiení profilu
elektronové koncentrace v ionosféfie nízko letícími
druÏicemi jako CHAMP nebo COSMIC/FORMOSAT-3
pomocí signálÛ z GPS druÏic.

Tématem dal‰ího okruhu byl v˘zkum chování iono-
sféry bûhem geomagnetick˘ch boufií na bázi pozem-
ních a druÏicov˘ch mûfiení a studium variability rovní-
kové anomálie elektronové hustoty nebo pozorování
a modelování svrchní ionosféry se zamûfiením na dal-
‰í v˘voj modelÛ IRI a NeQuick. Jiné práce se soustfie-
dily na dolní ionosféru, vrstvy E a D ãi na prezentaci
nov˘ch v˘sledkÛ v pfiedpovídání chování ionosféry
získan˘ch zvlá‰tû pomocí neuronov˘ch sítí. V˘znam-
ná ãást workshopu se t˘kala testování modelu IRI po-
mocí rÛzn˘ch mûfiení, která ukázala na silné i slabé
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vlastnosti verze IRI 2001 a v nûkolika málo pfiípadech
i nové verze IRI 2007. Workshop podal ucelen˘ obraz
dal‰ího pokroku ve v˘voji modelu IRI a prokázal uÏiteã-
nost spolupráce mezi odborn˘mi komunitami IRI
a COST296. Kromû v˘znamu pro dal‰í pokrok v po-
znávání ionosféry a jejího uchopení pomocí modelÛ
mají v˘sledky workshopu i praktick˘ v˘znam pro pfied-
povídání podmínek ionosférického ‰ífiení radiov˘ch vln,
zvlá‰tû na vysok˘ch frekvencích (HF), a téÏ pro aplika-
ce mûfiení GPS v oblastech, kde je vyÏadována vysoká
pfiesnost. Mnoho uÏivatelÛ GPS si totiÏ neuvûdomuje,
Ïe pouÏitím dvoufrekvenãního GPS se odstraní iono-
sférická korekce prvního fiádu, ale korekce druhého
fiádu (asi 100x men‰í) zÛstává nedotãena. Kromû toho
silné ionosférické scintilace a zvlá‰tû ionosférické
akusticko-gravitaãní vlny mal˘ch mûfiítek, zpÛsobující
silné horizontální gradienty celkového elektronového
obsahu, mohou vyvolat váÏné problémy v geodetic-
k˘ch aplikacích. Kolegové z Belgie napfi. experimentál-
nû i modelovû demonstrovali pfiíklad, kdy silná akustic-
ko-gravitaãní vlna zpÛsobila na vzdálenost 14 km
ãasovû promûnnou chybu v relativním urãení polohy
0,5–1 metr, coÏ je pro souãasné geodetické aplikace,
pracující s pfiesnostmi nûkolika málo decimetrÛ aÏ cen-
timetrÛ, zcela kritick˘ problém. �

JAN LA·TOVIâKA, 
pfiedseda organizaãního v˘boru,

Ústav fyziky atmosféry AV âR, v. v. i.
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Ústav fyziky atmosféry AV âR pofiádal ve dnech 10.–14. 7. 2007 workshop 
Ionosphere – Modelling, Forcing and Telecommunications. V hotelu Globus v Praze 
se se‰lo 103 odborníkÛ z Afriky, Asie, Evropy, JiÏní Ameriky a Severní Ameriky,
aby se podûlili o poznatky v oblasti studia ionosféry.

POKROK V POZNÁVÁNÍ
IONOSFÉRY
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V zahajovacím pozdravení uvedl prorektor UK Pra-
ha profesor Jan Bednáfi, Ïe vûda a teologie

jsou dvû autonomní oblasti, a kdykoli nebyla tato sku-
teãnost v minulosti respektována, docházelo ke koli-
zím. „KfiesÈansk˘ pohled na svût,“ fiekl, „kfiesÈansko-
Ïidovsk˘ monoteoismus a pfiírodní vûdy tu stojí jako
dva základní pilífie euroatlantické civilizace (tfietím je
fiímské právo) a pokud by se zdálo, Ïe po spoleãné
cestû starovûkem a stfiedovûkem se jejich cesty v no-
vovûku rozcházejí, Ïe dochází ke zmûnû paradigma-
tu a Ïe krize bude moÏná fatální, neznamená to nut-
nû ne‰tûstí. Svût bez krizí, bez rizik by byl svûtem
bez impulsÛ, vedl by ke ztrátû identity, coÏ by moÏná
bylo riziko ze v‰ech nejvût‰í.“

V‰ichni pfiedná‰ející se nicménû shodli – kaÏd˘ po
svém a podle vlastní zku‰enosti –, Ïe pfiírodní vûdy
a teologie jsou dnes pfiipraveny k dialogu a mají si
vzájemnû co fiíci, mohou si navzájem nûco dát.
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Kdyby pfii leto‰ním rokování vûdcÛ s teology u kulatého stolu bylo ve hfie jen slovo BÛh,
mohlo uãené klání rychle skonãit vzájemn˘mi úsmûvy, neboÈ ono Nezbadatelné,

Nev˘slovné a lidskému chápání stále Nedostupné zÛstává tajemstvím jak pro jedny,
tak pro druhé. Beseda, pfiipravená v kvûtnu Akademií vûd a âeskou kfiesÈanskou akademií,

zachovala v‰ak název dnes uÏ pûtiletého cyklu Vûda a víra se zamûfiením na my‰lenku,
co dnes nabízejí pfiírodní vûdy teologii a teologie pfiírodním vûdám.

Tak se mohli její úãastníci soustfiedit na zkoumání skuteãností lidské zvûdavosti 
snáze dostupn˘ch, jak˘mi jsou pfiírodní vûdy, teologie, víra.

VùDA A VÍRA
aneb O DOROZUMÍVÁNÍ 1

v û d a  a  v ˘ z k u m

Na cestû 
za poznáním provází

vûdce nejenom
samota, v níÏ mají

osvûdãit svou
trpûlivost, vûrnost

i ochotu k obûti.
âeká je také 

radost z objevÛ,
kdyÏ se neznámé

promûní v poznání,
a stále znovu

pfiicházející chvíle,
kdy stanou pfied

nov˘m tajemstvím.
Na snímku:

Edward Munch,
Kouzeln˘ les,

cca 1903.

V tomto ãísle Akademického bulletinu uvádíme s leh-
k˘m zkrácením první ze ãtyfi pfiíspûvkÛ setkání.

Îe se pfiírodovûdci z rodu ãásticov˘ch fyzikÛ mÛÏe
jevit nûkter˘ aspekt jím zkoumané skuteãnosti

– struktura hmoty – pfiízniv˘m pro potvrzení BoÏí
existence, naznaãil velmi cudnû pfii svém v˘kladu
dne‰ní situace fyziky elementárních ãástic profesor
Jifií Hofiej‰í (Matematicko-fyzikální fakulta UK, Ústav
ãásticové a jaderné fyziky). ¤ekl mimo jiné:

„Teorie elementárních ãástic je obor extrémní
v tom smyslu, Ïe se zab˘vá strukturou hmoty a inter-
akcemi ãástic na nejmen‰ích moÏn˘ch vzdálenos-
tech a na nejhlub‰í moÏné úrovni. Z hlediska bûÏné
kaÏdodenní zku‰enosti je tedy jaksi odtaÏitá. Mezi
disciplínami pfiírodních vûd má proto podobnou pozi-
ci jako kosmologie, která se naopak zab˘vá struktu-
rou vesmíru v nejvût‰ích moÏn˘ch vzdálenostech.
Obû tyto disciplíny se v jistém smyslu spojují a dopl-
Àují pfii studiu raného vesmíru, kde rÛzné modely
ãásticové fyziky mohou kosmologii pfiispût. Právû
proto, Ïe je fyzika elementárních ãástic takto extrém-
ní, je pro bûÏného smrtelníka a ãasto i pro fyziky ji-
n˘ch oborÛ nepfiíli‰ lákavá. Nicménû pro lidi, ktefií
mají urãitou duchovní intuici, mÛÏe b˘t zajímavá prá-
vû tím, Ïe nabízí otázku, zda na oné nejhlub‰í úrovni,
kterou se ãásticoví fyzikové zab˘vají, nelze spatfiit ur-
ãité náznaky nûjaké pfiirozené teologie…“

Po shrnutí souãasné situace, v níÏ se ãásticová fyzi-
ka nachází se sv˘mi snahami o nalezení teorie v‰eho
v tzv. teorii velkého sjednocení ãi teorii strun, naznaãil
fieãník dÛvody svého pfiitakání BoÏí úãasti ve Stvofiení
upozornûním na problém hodnot voln˘ch parametrÛ
souãasného standardního modelu (SM).

„Struãnû o standardním modelu ãásticové fyziky:
podle souãasného standardního modelu (SM) jsou
elementárními ãásticemi kvarky, leptony, intermediální
bosony slab˘ch interakcí, foton, gluony a koneãnû jed-
na dosud nepozorovaná hypotetická ãástice, tzv. Higg-
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sÛv boson. Z kvarkÛ se mj. skládají protony a neutrony
v atomov˘ch jádrech, mezi leptony patfií napfi. elektron
a neutrino. KvarkÛ, stejnû jako leptonÛ, je 6 rÛzn˘ch
typÛ. Intermediální bosony (oznaãované jako W +, W –

a Z) spolu s fotonem hrají klíãovou roli v popisu elek-
troslab˘ch interakcí leptonÛ a kvarkÛ, tj. ve sjednocení
slab˘ch a elektromagnetick˘ch sil. Gluony hrají podob-
nou roli v siln˘ch interakcích kvarkÛ. HiggsÛv boson je
dÛleÏit˘m prvkem teoretické konstrukce SM a delikát-
ním zpÛsobem vstupuje do mechanismu, kter˘m zís-
kávají hmotu intermediální bosony W a Z, a také lep-
tony a kvarky. Vyfie‰ení záhady reálné existence
Higgsova bosonu nebo nûjaké jeho alternativy je pod-
statnou motivací pro novou generaci experimentÛ, kte-
ré zaãnou v Evropském centru jaderného v˘zkumu
(CERN) zfiejmû uÏ v pfií‰tím roce.

A struãnû o voln˘ch parametrech: podstatné je,
Ïe SM obsahuje zhruba dva tucty „voln˘ch paramet-
rÛ“, tj. libovoln˘ch konstant, jejichÏ hodnoty teorie ne-
pfiedpovídá – nejen v rámci SM, ale ani pomocí mo-
delÛ velkého sjednocení nebo teorie strun (o níÏ se
kdysi soudilo, Ïe by mûla b˘t jedinou „teorií v‰eho“).
Dokonce je to tak, Ïe zmínûné pokusy o hlub‰í sjed-
nocení základních interakcí, vycházející za rámec
SM, vedou vÏdy ke zv˘‰ení poãtu voln˘ch parametrÛ.

âásticová fyzika je tak v jistém smyslu v paradoxní
situaci, neboÈ snad poprvé v historii fyziky snaha

o koncepãní sjednocení rÛzn˘ch sil nevede zároveÀ ke
sníÏení poãtu libovoln˘ch parametrÛ. Zde se otevírá
prostor pro „antropické argumenty“: pokud se skuteã-
nû nepodafií z nûjak˘ch hlub‰ích fyzikálních principÛ
odvodit stávající hodnoty voln˘ch parametrÛ SM, bu-
deme se moÏná muset spokojit s konstatováním, Ïe
zmínûné veliãiny jsou takové právû proto, abychom
mohli existovat my, lidé (a mohli zde vést tuto diskusi).

Je zfiejmé, Ïe základní parametry fyzikálních mo-
delÛ, kter˘mi popisujeme vesmír, jsou nastaveny tak,
aby umoÏnily existenci sloÏit˘ch systémÛ vãetnû Ïi-
v˘ch organismÛ, eventuelnû i existenci inteligentních
pozorovatelÛ. To by bylo celkem banální tvrzení, kdy-
by se neukázalo, Ïe pomûrnû malé zmûny tûchto li-
bovoln˘ch parametrÛ v moderních fyzikálních teori-
ích vedou k dramaticky jinému obrazu vesmíru, neÏ
kter˘ máme dnes.

Kdyby se napfiíklad hmoty nukleonÛ nepatrnû
zmûnily tak, Ïe by proton byl tûÏ‰í neÏ neutron, stan-
dardní slabá interakce by vedla k rozpadu protonu na
neutron, pozitron a neutrino a neutron by byl stabilní.
Neexistovaly by pak stabilní neutrální atomy vodíku
a nemohla by tak vzniknout bûÏná matérie tvofiící
na‰e prostfiedí. Pfiitom právû rozdíl hmot protonu
a neutronu je jednou z nevysvûtlen˘ch záhad ãásti-
cové fyziky. Takov˘ch pfiíkladÛ je fiada a zdá se tedy,

15 ab

Pohádkové
ohÀostroje,
vznikající 
pfii experimentech 
v laboratofiích
Evropského centra
jaderného v˘zkumu
(CERN), jsou moÏná
vûdcÛm odmûnou
za bezpoãet hodin
pfiípravné práce
a pokusÛ,
nemysliteln˘ch bez
vá‰nivého zaujetí
vûdou a – zdá se 
– také hrou.
Snímky zobrazují
simulaci hypotetické
sráÏky dvou protonÛ
s vytvofiením
miniaturní ãerné
díry, která se záhy
„vypafií“ za vzniku
ãástic, jejichÏ stopy
v detektoru ATLAS
jsou na obrázcích
zviditelnûny.

Ïe zmínûné volné parametry SM jsou skuteãnû tak
jemnû vyladûny, aby umoÏnily existenci sloÏit˘ch
struktur ve vesmíru, vãetnû lidského Ïivota na Zemi.

Pro nûkoho, kdo vûfií v Boha, zde mÛÏe b˘t pod-
pÛrn˘ argument ve prospûch existence dobrého
Boha, kter˘ má zájem, aby tu ãlovûk byl.To je mÛj pfií-
stup, pfiedstava, Ïe JE BÛh Stvofiitel, kter˘ vûci takto
zafiídil a nastavil. Tím se samozfiejmû dostaneme jen
k Bohu filozofÛ, Bohu Stvofiiteli, kter˘ má na svûdomí
architekturu vesmíru. Nijak se z toho nedá vyvodit, Ïe
by tento BÛh mûl o ãlovûka tak v˘razn˘ zájem, aby se
staral o jeho spásu. Nicménû by moÏná i chladn˘
akademick˘ BÛh racionálních deistÛ jen tak pro svou
zábavu radûji nakonec stvofiil vesmír, ve kterém se
vyskytuje ãlovûk se v‰emi sv˘mi sloÏitostmi, místo
aby se pofiád díval na vesmír pln˘ fotonÛ a neutronÛ.
To by musela b˘t hrozná nuda.

Konãím bonmotem, kter˘ jsem kdysi sly‰el od
Josefa ·kvoreckého. Teoretiãtí fyzikové a kosmo-

logové mu pfiipomínají partu horolezcÛ stoupajících na
nûjak˘ tûÏko dosaÏiteln˘ vrchol. KdyÏ ho koneãnû do-
sáhnou, zjistí, Ïe tam uÏ sedí parta teologÛ, ktefií sem
vy‰plhali z jiné strany, jinou cestou. Jako bonmot to zní
dobfie, ale vidím situaci trochu jinak. ¤ekl bych, Ïe teo-
logové a pfiírodovûdci dob˘vají dva sousední vrcholy
téhoÏ horského masivu, pfiiãemÏ kolem je ponûkud
sníÏená viditelnost. Tím chci fiíci, Ïe teologové a pfiíro-
dovûdci si ne vÏdy rozumí, ale pfiesto mezi nimi existu-
je jistá interakce. Pfii své cestû na vrcholy, kter˘ch ni-
kdy nedosáhnou, nacházejí v‰ak podle mého názoru
skryté poklady.“ (Pokraãování) �

SYLVA DANÍâKOVÁ
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Astronomie v 21. století se snaÏí odpovídat na
otázky, jak vznikají planety, jak se na nich vyvíjí Ïi-

vot a jak se vyvíjí sluneãní soustava. Pfiesnû to zkoumá
Evropská astronomická observatofi, která vznikla jako
mezivládní organizace na základû mezinárodní kon-
vence pfied 45 lety (1962) a v Praze ji v ãervnu pfied-
stavil fieditel sekce vztahÛ s vefiejností Claus Madsen.
ZdÛraznil, Ïe mimo sv˘ch vûdeck˘ch aktivit se ESO
velmi dÛslednû vûnuje vzdûlávání mládeÏe a studijním
v˘mûnám, a zároveÀ astronomii aktivnû a úspû‰nû po-
pularizuje nej‰ir‰í vefiejnosti. V‰ak to také dokázaly
postery a plakáty ESO vystavené pfii pfiíleÏitosti infor-
maãního dne na dokonal˘ch stojanech s v˘born˘m
osvûtlením. Pro zajímavost lze uvést, Ïe finanãnû se na
ESO nejvût‰í mûrou podílí Nûmecko, Anglie a Francie.

¤editel divize dalekohledov˘ch systémÛ Roberto
Gilmozzi vysvûtlil, proã mají evrop‰tí astronomové ob-
servatofi na opaãné polokouli v chilské pou‰ti Ataca-
ma. Právû zde ve v˘‰ce nûkolika tisíc metrÛ nad mo-
fiem daleko od civilizace jsou totiÏ ideální podmínky
a viditelnost a poãasí dovolí do vesmíru nahlíÏet více
neÏ 300 nocí roãnû.Ve své druhé pfiedná‰ce zdÛraznil,
Ïe v souãasné dobû zaÏíváme „revoluci“ v citlivosti pfií-
strojÛ – technologie se vyvíjejí daleko rychleji, neÏ se
pfiedpokládalo. S v˘vojem nov˘ch technologií sezná-
mil pfiítomné fieditel divize technologií Martin Cullum.

Pro projekt radioteleskopÛ Alma (Atacama Large
Millimeter/Submillimeter Array), kter˘ pfiedstavil jeho
fieditel Hans Rykaczewski, bylo nutno nejprve postavit
50 km dlouhou a 14 aÏ 19 m ‰irokou silnici pro speci-
álnû zkonstruované vozidlo o 1344 koních, které
bude dopravovat velmi pfiesné radioteleskopy do
v˘‰e 5000 m n. m. První anténa dorazí do v˘zkumné-
ho centra Alma jiÏ v tomto roce. DluÏno podotknout, Ïe
v místû není ani voda, ani elektfiina. Projekt 64 super-
pfiesn˘ch antén byl zahájen loni a plnû provozuschop-
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Zleva:
Jan Palou‰, vedoucí

Oddûlení galaxií
a planetárních

soustav ASÚ AV âR,
Martin Cullum,

fieditel divize
technologií ESO,

Roberto Gilmozzi,
fieditel divize

dalekohledov˘ch
systémÛ ESO,

a Laura Comendador
Frutos, asistentka
divize fiízení ESO

Finalisté
Astronomické

olympiády mûli
pfiíleÏitost k setkání
s pfiedstaviteli ESO.

n˘ má b˘t v roce 2012. Úãastní se ho nejen evropské
státy, ale od roku 2004 také Japonsko. Alma poskytne
naprosto ojedinûlé zobrazení na submilimetrov˘ch vl-
nov˘ch délkách. O virtuální observatofii pohovofiil fie-
ditel divize správy dat a operací Paolo Padoan, jehoÏ
vystfiídala Laura Comendador Frutos s prezentací
zpÛsobu v˘bûrov˘ch fiízení a dodávek ESO.

Odpoledne se pfiedstavily firmy z âeské republiky,
které by potenciálnû mohly s evropskou observatofií
spolupracovat.

Po cel˘ den probíhalo v pfiilehlém sále finálové klání
star‰í kategorie ãtvrtého roãníku Astronomické olym-
piády, kterou pofiádala âeská astronomická spoleãnost.

ÚãastníkÛm finále pfiedal diplomy a odmûny prof.
Petr Kulhánek z âeského vysokého uãení technické-
ho, kter˘ pro nû pfiednesl pfiedná‰ku Vzájemn˘ vztah
Zemû a Slunce.

Olympiádu zavr‰ila vzácná pfiíleÏitost, kdy se studen-
ti za doprovodu pfiedsedy âeského národního komitétu
astronomického a pfiedsedy Rady pro zahraniãní styky
Akademie vûd âR Jana Palou‰e setkali s vrcholn˘mi
pfiestaviteli Evropské jiÏní observatofie, která se moÏná
pro mnohé stane v budoucnu i jejich pracovi‰tûm. �

MARINA HUÎVÁROVÁ

âesk˘ národní komitét astronomick˘
pod patronací generální fieditelky
ESO Catherine Cesarsky 
a pfiedsedy AV âR Václava Paãesa
uspofiádal 8. ãervna 2007 v budovû
Akademie vûd âR Informaãní den
Evropské astronomické observatofie
(ESO) pro ãesk˘ prÛmysl.
(âeská republika se stala souãástí
ESO 1. ledna tohoto roku.) 
V témÏe dni bojoval astronomick˘
dorost hned ve vedlej‰ím sále
o vítûzství ve 4. astronomické
olympiádû.

ASTRONOMICK¯ DEN V AKADEMII
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V Bratislave sa uskutoãní VII. roãník medzinárod-
nej konferencie Kvalitatívny prístup a metódy vo
vedách o ãloveku, ktorú spoluorganizujú Katedra
psychológie a patopsychológie PdF UK, Kabinet
v˘skumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV
a Centrum adiktologie 1. LF UK v Prahe. Konferen-
cia nadväzuje na predchádzajúce roãníky, ktoré sa
v rokoch 1999 aÏ 2007 uskutoãnili v Olomouci,
Brne a Prahe. Poãas siedmeho spoloãného stretnu-
tia by sme sa radi spolu s vami hlb‰ie zamysleli nad
v˘znamom a vyuÏitím kvalitatívneho v˘skumu vo
verejnom priestore – nad jeho aplikáciami v spolo-
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ãenskej praxi. Chceme otvoriÈ priestor pre metodo-
logickú diskusiu o v˘skumoch v rozliãn˘ch obla-
stiach verejného priestoru, ktoré vytvárajú rámce pre
fungovanie jednotlivcov a sociálnych skupín. Pod
t˘mito oblasÈami nemáme na mysli len ‰kolu, ale
aj zdravotníctvo, úrady, médiá, trh, atì. Uvítame
príspevky predov‰etk˘m z aplikovaného kvalitatív-
neho v˘skumu v sociálnej, pedagogickej, ‰kolskej
ãi klinickej psychológii, pedagogike, sociológii, an-
tropológii, politológii, rovnako ako z klinického v˘-
skumu, v˘skumu v rámci pomáhajúcich profesií,
adiktologického v˘skumu a v‰eobecne v˘skumu
rizikového správania.Vítané sú tieÏ teoretické úva-
hy t˘kajúce sa prepojenia kvalitatívneho v˘skumu
a potrieb spoloãenskej praxe, predov‰etk˘m za-
merané na deti, adolescentov a mlad˘ch dospe-
l˘ch. Oãakávame, Ïe tradiãne interdisciplinárna
diskusia bude zdrojom in‰pirácie pre v‰etk˘ch
zúãastnen˘ch.

Elektronickú prihlá‰ku na konferenciu moÏno vypl-
niÈ na stránke www.adiktologie.cz. BliÏ‰ie informácie
o konferencii sú k dispozícii u PhDr. Radomíra Masa-
ryka, PhD., na adrese QAK2008@gmail.com. Pro-
gram a aktuálne informácie ku konferencii nájdete na
internetov˘ch stránkach Katedry psychológie a pa-
topsychológie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.

VII. âESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCIA 
KVALITATÍVNY PRÍSTUP A METÓDY VO VEDÁCH O âLOVEKU
KVALITATÍVNY V¯SKUM VO VEREJNOM PRIESTORE
21.–22. JANUÁR 2008
PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, RAâIANSKA 59, BRATISLAVA
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V rámci mezinárodního projektu

FOR WOMEN IN SCIENCE/PRO ÎENY VE VùDù

udûluje  stipendium

L’ORÉAL âeská republika pro Ïeny ve vûdû

pro podporu úãasti Ïen na vûdeckém v˘zkumu.

Projekt podporuje Akademie vûd âR a âeská komise pro UNESCO.

V roce 2008 budou udûlena tfii stipendia ãesk˘m Ïenám pracujícím ve vûdeckém v˘zkumu 

v oblasti Ïiv˘ch a/nebo materiálních vûd, vûkov˘ limit je 35 let.

Pravidla pro udílení stipendií a formuláfie Ïádostí naleznete na http://www.prozenyvevede.cz.

Uzávûrka Ïádostí je 31. 10. 2007.
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Pfii zkoumání materiálÛ na molekulové úrovni do-
chází k jevu, kdy se zkoumané molekuly chovají

jinak, neÏ vûdci pfiedpokládají. Tento jev ale není na-
hodil ,̆ a tak není divu, Ïe se badatelé na samovolné
shlukování mal˘ch, asi 1 nm dlouh˘ch, molekul do jed-
noduché vrstvy na zoxidovaném silikonovém povrchu
dÛkladnû zamûfiili. Letos v ãervnu se t˘mu vûdcÛ ze
Severokarolinské státní univerzity a z Národního úfia-
du pro standardizaci podafiilo prokázat „dynamiku mo-

18ab

Sborník americké Národní akademie vûd letos v ãervnu informoval o novém objevu
v dynamice samouspofiádávání molekul. Vzhledem k pfiírodním zákonÛm,

které obecnû platí pro nano-, mikro- i makrosvût, lze pfiedpokládat, Ïe se objeven˘ model
„propagating wavefronts – postupujícího ãela“ uplatní nejen ve vûdách o materiálech,

ale pomÛÏe k ovûfiení dynamiky zdánlivû nesouvisejících jevÛ, jak˘mi jsou napfi. rÛst nádorÛ,
hojení ran nebo ‰ífiení epidemií, dokonce by se mohl vyuÏít i pfii zkoumání roz‰ífiení jazykÛ

v Evropû ãi k vysvûtlení zákonitostí urbanizace.

UKÁZNùNÉ MOLEKULY NARÒSTAJÍ
DO USPO¤ÁDAN¯CH VRSTEV

v û d a  a  v ˘ z k u m

lekulárního samouspofiádání“. Molekuly na bázi uhlí-
ku, fluoru a kfiemíku umístûné podél okraje kfiemíkové
destiãky se za urãit˘ch podmínek samy uspofiádají tak,
Ïe se zaãnou od okraje destiãky konstantní rychlostí
fiadit, aby postupnû na urãitou „dlouhou dobu“ pokryly
celou plochu destiãky. Vûdci, ktefií tento proces sledo-
vali jiÏ del‰í dobu pomocí synchrotronních paprskÛ
s vysok˘m rozli‰ením a za pouÏití poãítaãové simula-
ce, zjistili, Ïe se plochy molekul ne‰ífií podle klasické
teorie stfiedního pole, ale ‰ífií se rychleji. ProtoÏe k vy-
svûtlení molekulárních procesÛ experimentu nemohla
b˘t pouÏita teorie jednoduché difúze, zaãali intenzivnû
hledat jiné vysvûtlení pro samouspofiádání molekul
a prokázali, Ïe roz‰ifiování vrstev molekul se fiídí tzv.
autokatalytick˘m mechanismem, bûÏnû se vyskytují-
cím v nûkter˘ch chemick˘ch reakcích. Souãasné na-
stavení má tu obrovskou v˘hodu, Ïe umoÏÀuje ‰ífiení
vrstvy zastavit, a proces tak systematicky studovat.

Záhada „zvlá‰tního chování molekul“ provokovala
zájem vûdcÛ uÏ del‰í dobu, ale aÏ letos se Vám po-
dafiilo nahlédnout tajemství pod pokliãku. V ãem
pfiesnû spoãívá objev Va‰eho t˘mu a proã byl v˘zkum
tak nároãn˘? jsem se dotázala vedoucího v˘zkumné
skupiny prof. Jana Genzera z Oddûlení chemického
a biomolekulárního inÏen˘rství Severokarolinské stát-
ní univerzity v Raleigh (AB 12/2006 pfiinesl rozho-
vor s prof. Genzerem k pfiedná‰kám, které pfiednesl
v Praze v rámci T̆ dne vûdy a techniky 2006).

Dovolte mi, abych na Va‰i otázku odpovûdûl trochu
ob‰írnûji. Pfied nûkolika lety se moje skupina zaãala za-
b˘vat pfiípravou povrchÛ, jejichÏ smáãivost (ve smyslu
schopnosti povrchu b˘t smáãen nûjakou kapalinou –
tfieba vodou) se mûní v závislosti na poloze: tedy za-
tímco jedna strana podloÏky je témûfi kompletnû smá-
ãivá, protilehlá strana je témûfi nesmáãivá. V minul˘ch
40 letech bylo vyvinuto nesãetné mnoÏství metod, kte-
ré umoÏÀují pfiípravu takov˘chto povrchÛ, a nás zauja-
la jedna, jeÏ se nám zdála nejrobustnûj‰í a nejjedno-
du‰‰í. V roce 1992 publikovali ameriãtí vûdci Manoj

Pod víkem Petriho
misky je ke kraji

kfiemíkové destiãky
umístûna smûs

ãásteãnû
fluorinovan˘ch

chlorokfiemíkov˘ch
molekul 

s parafínov˘m
olejem.

Po odpafiení vytvofií
chlorokfiemíkové

molekuly
koncentraãní

gradient v plynné
fázi, jenÏ se postupnû

„otiskne“ 
na podloÏku.
Koncentrace

molekul na podloÏce
se zvy‰uje 
od okraje,

kter˘ je nejblíÏe 
k difúznímu zdroji.



Chaudhury a George Whitesides v ãasopise Science
ãlánek, v nûmÏ dokázali, Ïe se dá vodní kapka tlaãit
proti gravitaci, pokud se poloÏí na naklonûnou podloÏ-
ku, která má gradient smáãivosti, a vodní kapka pfiijde
poprvé do styku s její níÏe poloÏenou nesmáãivou stra-
nou. V ãlánku také popsali jednoduchou metodu, po-
mocí níÏ lze takové podloÏky pfiipravit. Pfiedstavte si, Ïe
vezmete hladkou sklenûnou nebo kfiemíkovou destiã-
ku, poloÏíte ji horizontálnû do Petriho misky a k jedné
stranû destiãky pfiidáte malé mnoÏství látky, které se
technicky fiíká ãásteãnû fluorinovaná organokfiemíková
kapalina (v angliãtinû semifluorinated organosilicone
liquid). Ta je ve své chemické podstatû nesmáãivá, ale
má reaktivní skupinu, která je schopna reagovat s hyd-
roxylov˘mi skupinami pfiipevnûn˘mi na povrchu pod-
loÏky. Organokfiemíková kapalina má zpravidla velmi
mal˘ bod varu, takÏe se ihned zaãne vypafiovat
a v plynné fázi putuje nad destiãkou. Pfii své pouti se
v‰ak dostane s destiãkou do styku a „pfiilepí“ se na ni.
Koncentrace této organokfiemíkové kapaliny je vysoká
na té stranû destiãky-podloÏky, která je nejblíÏe k difúz-
nímu zdroji, a postupnû se zmen‰uje. Zatím nic nového
pod sluncem – vÏdyÈ je to práce 15 let stará! 

K rutinní pfiípravû podloÏek, jeÏ mají polohovû závis-
lou smáãivost (v angliãtinû position-dependent wettabi-
lity), pouÏíváme danou metodu uÏ nûkolik let. Postupnû
nás ale zaãalo zajímat, jak se koncentraãní profil oné
pfiilepené organokfiemíkové kapaliny na podloÏce mûní
s ãasem. Provedli jsme fiadu experimentÛ jak v Petriho
miskách, tak i v geometriích, kdy byl systém tzv. pro-
storovû neomezen˘ – místo Petriho misky jsme pfiikryli
difúzní zdroj a podloÏku velikou kádinkou.V˘sledek byl
velmi zajímav .̆ Zatímco koncentraãní profily mûfiené
v neomezeném prostoru se fiídily pfiesnû mechanis-
mem tzv. difúze (tzn. poloha ãela difúzního profilu se
mûnila s ãasem jako druhá odmocnina ãasu), anal˘za
profilu v omezeném prostoru, neboli v Petriho misce,
prozrazovala, Ïe oãekávaná závislost ãela difúzního
profilu na druhé odmocninû ãasu uÏ neplatí – profily se
„pohybovaly“ mnohem rychleji. Dlouho jsme si tím lá-
mali hlavu, mnohokrát pfiedûlávali experimenty a vÏdy
jsme dosáhli stejného v˘sledku. Po mnoha mûsících
marné snahy pfiijít této záhadû na kloub jsem se o pro-
blému bavil s kolegy z Národního ústavu pro standardy
a technologie (National Institute of Standards and
Technology). Dr. Jack Douglas, kter˘ se dlouhá léta za-
b˘vá problematikou dynamiky v rÛzn˘ch organick˘ch
systémech, pfii‰el s vysvûtlením.Mechanismus, jímÏ se
proces v omezeném prostoru fiídí, je jin˘ neÏ difúze –
jedná se o tzv. propagating front (volnû pfieloÏeno do
ãe‰tiny nûco jako mechanismus postupujícího ãela).
Dosti mû to zaskoãilo, protoÏe jsem si vÏdy myslel, Ïe
„propagating front mechanismus“ musí mít v sobû za-
budován pfiíspûvek tzv. autokatalyzátoru, kter˘ proces
urychluje. Autokatalyzátorem je zpravidla nûjaká che-
mická látka, která podporuje reakci, po ní se regeneru-
je a proces se opakuje. Zaãali jsme hledat v technické
literatufie evidenci o procesech, jeÏ by byly tzv. autoka-
talytické, ale nepouÏívaly by chemick˘ autokatalyzátor.
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âasová závislost
v˘voje molekulárních
gradientÛ ãásteãnû
fluorinovan˘ch
chlorokfiemíkov˘ch
molekul mF8H2
a tF8H2 se li‰í
poãtem chemick˘ch
vazeb, kter˘mi se
molekula mÛÏe
„pfiilepit“ 
na podloÏku.
Zatímco mF8H2 má
pouze jednu
chemickou vazbu,
tF8H2 má vazby tfii,
ov‰em ne vÏdy 
se v‰echny váÏou
k podloÏce 
– zpravidla se jedna
aÏ dvû navazují 
na sousední
molekuly a cel˘
soubor tvofií 
planární síÈ.

Relativní pokrytí
povrchu molekulami
mF8H2 a tF8H2 jako
funkce pozice na
podloÏce v závislosti
na ãase, po kter˘
byla depozice
provádûna.

Udivilo mû, Ïe jsme na‰li takov˘ch procesÛ nesãetnû
mnoho. A to z velmi odli‰n˘ch vûdních oborÛ, jak˘mi
jsou napfi. hojení ran, roz‰ifiování urbanistick˘ch oblastí
(mûst), ‰ífiení indoevropsk˘ch jazykÛ do Evropy, rÛst
bakteriálních kolonií, krystalizace v tenk˘ch vrstvách
a mnoho dal‰ích.

Nám se podafiilo prokázat, Ïe na‰e profily mají stej-
né vlastnosti, které se pfiiãítají v˘‰e uveden˘m jevÛm.
Zatím nevíme, co v na‰em pfiípadû zaujímá funkci au-
tokatalyzátoru. Spekulujeme o tom, Ïe je to organizace
molekul v plynné fázi, pfii níÏ se mnoho jednotliv˘ch
molekul shlukuje v molekulární klubka, která se potom
usadí na podloÏce. Víme v‰ak, Ïe se nám podafiilo na-
jít velmi unikátní systém. Teì se mÛÏeme pustit do dal-
‰í práce, jejímÏ cílem bude sledovat, co se stane, kdyÏ
dan˘ proces vystavíme dal‰ím pfiekáÏkám, jako jsou
depozice rÛzn˘ch molekul z opaãn˘ch stran podloÏky,
trhliny v podloÏce atp. MoÏná to nezní jako pfiíli‰ vzru-
‰ující v˘zkum, my v‰ak vûfiíme, Ïe v˘sledky na‰í práce
mohou dalekosáhle obohatit studium „soutûÏivosti“
(competitiveness) v pfiírodních jevech. Silnûj‰í vyhrává
– a nás zajímá, kdo bude silnûj‰í a proã.

Zda pomÛÏe novû objeven˘ model dynamiky samo-
volného spofiádaného postupu molekul vysvûtlit

zákonitosti jevÛ, které zkoumají badatelé v nejrÛznûj-
‰ích vûdních oblastech (viz obr.na http://abicko.avcr.cz),
je zatím otázkou. Pro materiálové inÏen˘ry je to v‰ak
v˘znamn˘ posun vpfied a souãasnû nová v˘zva – do-
volím si volnû parafrázovat, Ïe vlastnû potvrzuje „pro-
pagating wawefront“ na úrovni lidského chápání. �

MARINA HUÎVÁROVÁ
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Pro ustavení fakulty pfiírodních vûd se nabízely dva 
scénáfie. Jeden pfiedpokládal vznik zcela nové fa-

kulty, druh˘ poãítal s pfiemûnou stávající Biologické fa-
kulty JU na fakultu pfiírodovûdeckou s podstatnû roz‰í-
fien˘m spektrem pfiírodních vûd za hranice vûd
biologick˘ch a ekologick˘ch. Oba scénáfie mûly svá pro
a proti. Nakonec se v‰ak právû Biologická fakulta, její
vedení, ale zejména akademická obec a akademick˘
senát fakulty rozhodly pro pfiemûnu na fakultu pfiírodo-
vûdeckou. Od poãátku bylo zfiejmé, Ïe pfii pfiemûnû stá-
vající fakulty a postupném budování nové nemÛÏe
Biologická fakulta postupovat bez tûsné spolupráce
s ostatními souãástmi univerzity. Nejedná se tedy pou-
ze o dílo Biologické fakulty, ale o spoleãné dílo Jiho-
ãeské univerzity v âesk˘ch Budûjovicích, k nûmuÏ
podstatn˘m zpÛsobem pfiispûly: Pedagogická fakulta
(zejména pokud jde o matematiku, fyziku a informati-
ku), Zemûdûlská fakulta (uãitelství chemie pro stfiední
‰koly), Ekonomická fakulta (informatika), Ústav fyzikál-
ní biologie a Zdravotnû sociální fakulta (biofyzikální
smûry, biofyzika, chemie), V˘zkumn˘ ústav rybáfisk˘
a hydrobiologick˘ (posílení stávající zoologie, ekologie
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Pfiírodovûdecká fakulta, která vznikla z Biologické fakulty Jihoãeské univerzity v âesk˘ch
Budûjovicích, zkvalitní nejen pfiípravu budoucích stfiedo‰kolsk˘ch uãitelÛ pfiírodovûdn˘ch

pfiedmûtÛ, ale i pfiípravu v odborn˘ch/profesních bakaláfisk˘ch a magistersk˘ch oborech
na rozhraní s pfiírodními a technick˘mi vûdami.

v û d a  a  v ˘ z k u m

vodních organismÛ). Je potû‰ující, Ïe se do spolupráce
zapojila i fiada ústavÛ Akademie vûd, a to chemického,
fyzikálního, matematického a informatického zamûfiení.

Biologická fakulta je fakultou v˘zkumnou, které se
od jejího zaloÏení v roce 1991 dafií úspû‰nû rozvíjet
‰iroké spektrum biologick˘ch oborÛ. Získala si v tom-
to ohledu uznání a respekt v národním i mezinárod-
ním mûfiítku. Je vzdûlávací základnou v biologick˘ch
a ekologick˘ch vûdách, která pÛvodnû vznikla z inicia-
tivy vûdeck˘ch pracovníkÛ biologick˘ch pracovi‰È
Akademie vûd lokalizovan˘ch v âesk˘ch Budûjovi-
cích a Tfieboni. Vztah mezi fakultou a Akademií vûd
umoÏnil postupn˘ vznik dal‰ích biologick˘ch oborÛ,
které pÛvodnû zázemí v badatelsk˘ch pracovi‰tích
akademie na jihu âech ani nemûly. V souãasné dobû
se po stránce kvality badatelské základny jedná
o velmi silné uskupení, a tak by transformace stávají-
cí biologické fakulty na pfiírodovûdeckou nemûla vy-
volat ústup od jejího v˘zkumného charakteru.

Tfii objektivní dÛvody pro transformaci Bio-
logické fakulty JU na fakultu pfiírodovûdeckou

1. Posílení/zkvalitnûní pfiípravy stfiedo‰kolsk˘ch uãi-
telÛ v pfiírodovûdn˘ch oborech/uãitelsk˘ch aprobacích;
poznání, Ïe smysl/pfiíspûvek relativnû úzce specializo-
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vané Biologické fakulty nemÛÏe b˘t nadále zamûfien
pouze na v˘chovu rostoucího poãtu odborn˘ch biolo-
gÛ/ekologÛ, ale Ïe biologie, resp. vûdy o Ïivé pfiírodû
musí podstatn˘m zpÛsobem proniknout do pfiípravy
uãitelÛ vãetnû stfiedo‰kolsk˘ch. Zv˘‰ením dÛrazu na
pfiípravu uãitelÛ získá stávající Biologická fakulta v no-
vém uspofiádání fakulty pfiírodovûdecké novou dimenzi
spoleãenské v˘znamnosti a uÏiteãnosti.

2. Nov˘ progresivní rozvoj vlastních biologic-
k˘ch/ekologick˘ch disciplín na JU a jihoãesk˘ch praco-
vi‰tích Akademie vûd je moÏn˘ jedinû za pfiedpokladu
nového rozvojového kontextu dosavadní fakulty, a tím
je právû pfiírodovûdecká fakulta.Ta vytváfií novou v˘zvu
tolik potfiebnou k pfiekonání dosaÏené a v posledních
letech jiÏ sv˘m zpÛsobem stagnující situace. Jin˘mi
slovy, nelze dosáhnout dal‰ího pozitivního rozvoje/prÛ-
lomu v biologick˘ch/ekologick˘ch vûdách, aniÏ by se
fakulta neroz‰ífiila a nezískala tûsné propojení s exakt-
ními pfiírodními vûdami vãetnû vûd o pfiírodû neÏivé.
PoÏadavek na zvy‰ující se exaktnost v moderních
smûrech integrativní biologie je samozfiejmou skuteã-
ností moderní/svûtové biologie a ekologie.

3. Rozvoj moderních/atraktivních interdisciplinárních
oborÛ na rozhraní biologie, chemie, fyziky, matematiky,
informatiky a technick˘ch vûd: taková pfiíleÏitost se
nask˘tá pro kvalitativnû novou, progresivní formu rea-
lizace badatelsk˘ch programÛ a v tûsné návaznosti
v rámci nov˘ch navazujících magistersk˘ch oborÛ
smûrovan˘ch do moderních interdisciplinárních oborÛ,
jak˘mi jsou napfi. biochemie, biofyzika, systémová bio-
logie, bioinformatika, v˘poãetní chemie, v˘poãetní bio-
logie. Souãasnû s mezioborov˘m studiem budou také
vytváfiet moderní technické smûry k pfiípravû uãitelÛ
odborné technické v˘uky na stfiedních odborn˘ch ‰ko-
lách, mûfiicí a v˘poãetní techniky, pfiesného strojíren-
ství, resp. mechatroniky. Tyto úkoly plynou z poptávky
podnikatelské sféry regionu (Jihoãeská hospodáfiská
komora), které nebude moÏné splnit, pokud se nepo-
dafií získat investiãní prostfiedky z Evropsk˘ch struktu-
rálních fondÛ v programovacím období 2007–2013.

Dva cíle nové Pfiírodovûdecké fakulty JU
1. Zkvalitnit vûdu a v˘zkum na Jihoãeské univerzitû:

ambicí nové fakulty pfiírodních vûd musí b˘t udrÏení
v˘zkumného charakteru fakulty a posílení exaktnosti
rozvíjen˘ch badatelsk˘ch smûrÛ. Spoleãnû s tímto cí-
lem budou zapojením do operaãních programÛ Evrop-
sk˘ch strukturálních fondÛ vytváfieny podmínky pro
rozvoj infrastruktury fakulty pfiírodních vûd, oborÛ
a inovaãních/realizaãních forem badatelské práce.V˘-
znamn˘m pozitivním dopadem badatelsk˘ch aktivit
v novém uspofiádání fakulty bude roz‰ífiení stávajícího
portfolia doktorsk˘ch studijních programu/oborÛ, ze-
jména do moderních interdisciplinárních oblastí na
rozhraní s biologií, ekologií a zdravotnictvím.

2. Posílit vzdûlávací proces na Jihoãeské univerzitû
dal‰ím rozvojem bakaláfisk˘ch odborn˘ch a profesních
oborÛ se ‰irok˘m základem vûd o Ïivé i neÏivé pfiírodû
a matematiky/informatiky, navazujících magistersk˘ch
oborÛ odborn˘ch (zejména interdisciplinární obory,
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napfi. biochemie, biofyzika, systémová biologie, bio-
informatika, v˘poãetní chemie, v˘poãetní biologie)
a uãitelsk˘ch pro pfiípravu stfiedo‰kolsk˘ch uãitelÛ
v pfiírodovûdn˘ch oborech/aprobacích. Zvlá‰tní po-
zornost bude vûnována pfiípravû nov˘ch bakaláfi-
sk˘ch profesních oborÛ s poÏadavky na ‰ir‰í základ
v pfiírodních vûdách v tûsné vazbû na poÏadavky trhu
práce a s nároky programÛ/poptávkou po oborech
celoÏivotního vzdûlávání.

Vznik Pfiírodovûdecké fakulty JU transformací Bio-
logické fakulty vãetnû zfiízení nov˘ch organizaã-

ních jednotek (ústavy/katedry chemie a biochemie; fyzi-
ky a biofyziky; matematiky a informatiky) se ukázalo
jako nejpfiirozenûj‰í fie‰ení tohoto nesnadného úkolu.
V první transformaãní vlnû bylo ve spolupráci s kolegy
z kateder matematiky a fyziky Pedagogické fakulty JU
pfiipraveno celkem devût akreditaãních Ïádostí pro nové
odborné bakaláfiské obory a ãtyfii pro navazující magis-
terské obory uãitelství biologie, chemie, fyziky a ma-
tematiky. Pfiíprava dal‰ích Ïádostí bude následovat
bûhem podzimu 2007 vãetnû magisterského pfies-
hraniãního studia Biological Chemistry v anglickém ja-
zyce, které je organizováno spolu s Keplerovou univer-
zitou v Linci (stejnojmenn˘ bakaláfisk˘ obor jiÏ bûÏí od
akademického roku 2007–2008). Podstatné ov‰em je,
Ïe v‰echna grémia fakultní i univerzitní, tj. akademická
obec, senát a vûdecká rada Biologické fakulty, vûdecká
rada Jihoãeské univerzity, vedení a kolegia dûkana Bio-
logické fakulty a rektora Jihoãeské univerzity, jakoÏ
i Akademick˘ senát Jihoãeské univerzity v âesk˘ch Bu-
dûjovicích schválily jednotlivé kroky transformace vãet-
nû zmûny názvu na Pfiírodovûdeckou fakultu JU s plat-
ností od 1. srpna 2007. Pfiejme si, aby nová fakulta byla
dÛstojnou pokraãovatelkou Biologické fakulty JU a aby
i nadále rozvíjela tolik potfiebné badatelské a pedago-
gické vazby s Akademií vûd âeské republiky. �

LIBOR GRUBHOFFER,
dûkan Pfiírodovûdecké fakulty Jihoãeské univerzity

v âesk˘ch Budûjovicích

FO
TO

:D
.K

¤Í
Î,

JU
 â

ES
KÉ

 B
UD

ùJ
O

VI
CE



bulletin
ak

ad
em

ick
˘

Z povûfiení âeské spoleãnosti experimentální biolo-
gie rostlin uspofiádala Laboratofi rÛstov˘ch regulá-

torÛ, spoleãné pracovi‰tû Ústavu experimentální bota-
niky AV âR a Univerzity Palackého, 11. dny rostlinné fy-
ziologie. Konaly se ve dnech 9. aÏ 12. ãervence tohoto
roku v Olomouci. Jde o tradiãní setkání rostlinn˘ch bio-
logÛ, které se v tfiílet˘ch intervalech stfiídá mezi âecha-
mi, Moravou a Slovenskem. Jeho ãeskoslovensk˘ ráz
není projevem nostalgického sentimentu (i kdyÏ trocha
jej tam jistû je), ale trvale siln˘ch osobních a institucio-
nálních vazeb. Na leto‰ních dnech se se‰ly více jak tfii
stovky rostlinn˘ch biologÛ, z toho 50 slovensk˘ch kole-
gÛ a 120 úãastníkÛ magisterského studia a doktorandÛ,
coÏ znaãí v˘razn˘ nárÛst zájmu oproti pfiedcházejícím
setkáním. Nejen genius loci Olomouce, ale i pfiedpona
fyto- mÛÏe b˘t pfiitaÏlivá. Zadostiuãinûní pro v‰echny,
kdo se snaÏí v nerovné konkurenci s prestiÏními odvût-
vími biomedicíny a pfiidruÏen˘ch oborÛ udrÏovat zájem
o rostliny. Úãastníci ve dvou paralelních zasedáních
pfiednesli celkem 70 pfiedná‰ek a prezentovali více jak
80 plakátov˘ch sdûlení.

A o ãem Ïe si rostlinní fyziologové povídali? Pfiede-
v‰ím v pestrém tématickém rámci jednotliv˘ch sekcí
shrnuli, co pfiineslo poslední období jak na vysok˘ch
‰kolách, v ústavech akademie, ve specializovan˘ch v˘-
zkumn˘ch institucích, tak u krajanÛ, ktefií úspû‰nû za-
kotvili v zahraniãí. Na vrcholu pomyslné pyramidy stála
zfiejmû studie sekce jiÏ zdomácnûlé genomiky a pro-
teomiky rostlin. Hlavní ãást v‰ak tvofiily pfiíspûvky Biofy-
zikálního ústavu AV âR.Tématika pfiinesla i pro leckoho
pfiekvapivé zji‰tûní, Ïe se s vyuÏitím chytr˘ch, doma vy-
vinut˘ch technik cytometrie podílíme na klonování p‰e-
niãného genomu (AB 6/2007). Posluchaãe zaujaly také
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Bude draÏ‰í chleba i peãivo, byla niÏ‰í úroda
v pfiedcházejícím roce, svûtové zásoby p‰enice

klesly na nejniÏ‰í úroveÀ za posledních 20 let.
To jsou zprávy, které poãátkem leto‰ního srpna jistû

pÛsobily rozpaky pozornûj‰ího ãtenáfie denního
tisku.Ten byl dlouhodobû zásobován informacemi

o nadprodukci obilovin v Evropû, o problému,
co na tûch evropsk˘ch i domácích orn˘ch lánech

vlastnû pûstovat. Nechci rozebírat zvlá‰tnosti
tfiaslavého burzovního pohybu zásadní komodity

v˘Ïivy lidstva. Jde jen o upoutávku ke snûmování
rostlinn˘ch fyziologÛ, v jejichÏ vûdecké agendû 

se alespoÀ ãást „p‰eniãného problému“ nalézá.

DNY FYZIOLOGIE ROSTLIN 
PO JEDENÁCTÉ

v û d a  a  v ˘ z k u m

Setkání provázel
i poãetnû obeslan˘
„jarmark“ pfiístrojÛ

a laboratorních
chemikálií – místo

Ïivé v˘mûny
zku‰eností 

a nadûje budoucích
nákupÛ za grantové

prostfiedky.

Rostlinní fyziologové
se setkali 

i s okrasnou zelení
pfii exkurzi 

do Kvûtné zahrady
(na seznamu

UNESCO) 
v KromûfiíÏi.

sekce „klasick˘ch“ témat rostlinn˘ch fyziologÛ: minerál-
ní v˘Ïivy, asimilace a transportu a sekce Fotosyntézy
a respirace. Elegantní spojení hormonologick˘ch pfií-
stupÛ s buneãnou biologií pfiinesla sekce Rostlinná
buÀka a bunûãné dûlení, jakoÏ i Regulace rÛstu v˘voje,
dlouhodobû úspû‰né oblasti domácí biologie. Ekofyzio-
logie a produkãní fyziologie zdÛraznily problematiku
lesních dfievin i energetické vyuÏívání rostlinné bioma-
sy. Nesmûla chybût fyziologie stresu, orientovaná na
adaptace vÛãi dehydrataci a vlivy tûÏk˘ch kovÛ. Ménû
zastoupeno bylo téma rostlinn˘ch biotechnologií a jejich
komerãní vyuÏití. Do rodiny rostlinn˘ch biologÛ patfiili
téÏ pfiedná‰ející v sekci Patofyziologie a sekundární
metabolismus a enzymologie rostlin.

Konference uspûla i proto, Ïe si na ní nastupující
generace zkou‰í svá první vystoupení a objevuje své
vzory. V prvním pfiípadû je motivací i ocenûní nejlep-
‰ích pfiedná‰kov˘ch (cena doc. M. Kutáãka) a postero-
v˘ch (cena dr. M. Luxové) vystoupení.

Vyh˘bal jsem se jménÛm, osobním zmínkám, ale
jednu v˘jimku opomenout nemohu. Entuziasmus, ná-
paditost i lidsk˘ nadhled hlavního organizátora, ve-
doucího laboratofie rÛstov˘ch regulátorÛ prof. Mirka
Strnada, kter˘ leto‰ní setkání s kamarádsky veden˘m
t˘mem vym˘‰lel a dotáhl do úspû‰ného konce. Na zá-
vûr je‰tû rozlouãení s Dny fyziologie rostlin; rostlinní
fyziologové se sejdou jistû i po dvanácté, jen v˘vûsní
‰tít se zmûní na Konferenci experimentální biologie
rostlin. Oprávnûná inovace, fyziologické disciplíny se
rozrÛstají, je zapotfiebí ‰ir‰ího klobouku. �

JAN KREKULE,
Ústav experimentální botaniky AV âR, v. v. i.
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Homilie fiímského papeÏe ¤ehofie I. Velikého 
(590–604) se ve stfiedovûku tû‰ily pro svÛj jed-

noduch˘ styl, alegorizující exegezi a morálnû nauãn˘
v˘klad velké oblibû nejen v latinském církevním
okruhu, ale rovnûÏ v okruhu fieckém a v˘chodoslo-
vanském. Staroslovûnsk˘ pfieklad (archetyp) jeho
dvousvazkového latinského homiletického díla
XL homiliarum in evangelia libri duo vznikl patrnû ve
2. polovinû 11. století v prostfiedí slovanské mni‰ské
komunity v klá‰tefie na Sázavû. Koncem 11. století,
kdy ãesk˘ kníÏe Bfietislav II. podruhé a definitivnû ro-
zehnal sázavskou slovanskou mni‰skou komunitu
a klá‰ter pfiedal latinsk˘m benediktinÛm, zanikla
v pfiemyslovsk˘ch âechách také slovanská liturgie
a slovanské písemnictví. Památka se díky politick˘m,
církevním a kulturním stykÛm dynastie PfiemyslovcÛ
a âech s Kyjevskou Rusí dostala do ruského pro-
stfiedí, kde nepodlehla zcela rusifikaci a uchovala si
fiadu ãesk˘ch a západoslovansk˘ch, zejména lexiko-
grafick˘ch prvkÛ. V novém prostfiedí se památka za-
chovala v pozdûj‰ích, mlad‰ích opisech, z nichÏ nej-
star‰í pochází z 13. století (ms. Pogodinianum 70).
Díky ruské rukopisné tradici 13.–18. století se tak do-
dnes dochovala fiada jejích opisÛ a v souãasné dobû
je známo 16 úpln˘ch rukopisÛ památky.

Staroslovûnsk˘ pfieklad âtyfiiceti homilií ¤ehofie
Velikého, kter˘ je nejen dokladem nejstar‰í etapy v˘-
voje ãeského písemnictví, ale také kulturních kon-
taktÛ se starou Rusí, k vydání v prvoedici (editio
princeps) pfiipravil V. Konzal (2. svazek s pomocí
F. âajky). BadatelÛm se tak nyní dostává do rukou
edice rozsáhlého rukopisu (328 folií), kter˘ patfií
k nejv˘znamnûj‰ím písemn˘m památkám ranû stfie-
dovûk˘ch pfiemyslovsk˘ch âech 11. století a kter˘
po dlouhá léta unikal pozornosti odborné vefiejnosti.
Edice obsahuje kromû cyrilského majuskulního slo-
vanského textu také text latinské pfiedlohy a je dopl-
nûna kritick˘m textov˘m aparátem z dal‰ích rukopi-
sÛ ãeskocírkevnûslovanské památky, parakritick˘m
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aparátem k základnímu rukopisu edice a rov-
nûÏ ãesk˘m, latinsk˘m, anglick˘m a rusk˘m
v˘kladem, úplnou bibliografií a obrazovou pfií-
lohou. Tfietí plánovan˘ svazek edice by mûl
podle editora obsahovat vedle rÛzn˘ch typÛ
indexÛ také analytické studie vûnované pa-
leografickému rozboru kodikologicky kompli-
kovaného stavu památky, anal˘ze grafiky,
gramatiky a lexika a syntetické charakteristice
bohemikálních prvkÛ.

Na slavnostní prezentaci, které se v hojném
poãtu zúãastnili nejen zástupci médií, ale také
odborná a laická vefiejnost, promluvil V. Vavfiínek
o ãinnosti byzantsk˘ch misionáfiÛ Konstantina-
-Cyrila a Metodûje na Moravû, o roli sázavského
klá‰tera v církevnûslovanské tvorbû 11. století
a o poãátcích literární vzdûlanosti v ãesk˘ch ze-
mích. V. Konzal, jenÏ prezentované edici vûno-
val 15 let svého vûdeckého Ïivota a mravenãí
práce, seznámil pfiítomné jednak s historií stu-
dia jednotliv˘ch rukopisÛ památky, které pou-
Ïívá v nûkter˘ch aspektech podobné metody
jako archeologie (nahodilost, stratifikace,
funkce objevu), jednak se zamûfiil na v˘klad
obsahové stránky edice. ZdÛraznil, Ïe vydá-
vaná památka je dokladem existence ãeské
redakce církevní slovan‰tiny, jiÏ ãasto nûkte-
fií badatelé zpochybÀovali. Závûrem prezen-
tace V. âermák seznámil posluchaãe s prací
a nejv˘znamnûj‰ími minul˘mi a souãasn˘mi
projekty oddûlení paleoslovenistiky a byzan-
tologie Slovanského ústavu, v jehoÏ rámci
prezentovaná publikace vznikla. �

LUBOMÍRA HAVLÍKOVÁ,
Slovansk˘ ústav AV âR, v. v. i.

âTY¤ICET HOMILIÍ
¤EHO¤E VELIKÉHO
Deset let po prezentaci unikátního díla ãeské slavistiky,
jak˘m byl monumentální ãtyfisvazkov˘ Slovník jazyka
staroslovûnského, a krátce pfied svátkem spolupatronÛ Evropy 
Cyrila a Metodûje se 28. ãervna 2007 v budovû Akademie vûd âR
konala slavnostní prezentace dvou svazkÛ edice âtyfiicet homilií
¤ehofie Velikého na evangelia v ãeskocírkevnûslovanském pfiekladu,
oznaãované téÏ jako Besûdy. Akci uspofiádal vydavatel knihy Slovansk˘
ústav AV âR ve spolupráci s Odborem mediální komunikace AV âR.
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Ve sklepû reorganizovaného lineckého policejní-
ho prezídia byly po ‰edesáti letech objeveny

neznámé písemné materiály, z nichÏ ãást uÏ pod-
lehla zkáze. Ukázalo se, Ïe kromû jin˘ch cenn˘ch
fondÛ jde i o Pfitznerovu pozÛstalost, jeÏ byla stále
je‰tû uloÏena v pÛvodních dfievûn˘ch bednách. ¤edi-
tel hornorakouského zemského archivu dr. Gerhart
Marckgott, kter˘ písemnosti identifikoval, velko-
myslnû rozhodl, Ïe je vrátí zemi, z níÏ „pÛvodce
fondu“ pocházel a kde proÏil cel˘ Ïivot. A protoÏe
díky tfieboÀsk˘m archiváfiÛm zjistil, Ïe se jeho
osobou zab˘vala historiãka doc. Alena Mí‰ková
z Archivu Akademie vûd, která se obecnû vûnuje
dûjinám ãesk˘ch NûmcÛ, zejména nûmecké vûdû
v ãesk˘ch zemích, rozhodl se, Ïe jí nalezen˘ ma-
teriál pfiedá, aby mohl b˘t uloÏen v Archivu jako
fond v˘znamného a politicky aktivního nûmecké-
ho profesora.

Josef Pfitzner se narodil ve Slezsku, v Petrovi-
cích u Krnova, 24. bfiezna 1901. Jako nepochybnû
nadané dítû byl poslán na studia nejprve na gym-
názium do Opavy, poté studoval historii na Deuts-
che Universität v Praze. Tam se také na Filosofické
fakultû habilitoval a v roce 1930 se stal profesorem
v˘chodoevropsk˘ch dûjin.V té dobû udrÏoval dobré
a pfiátelské kontakty s ãesk˘mi kolegy. Umûl plynnû
ãesky; jiÏ bûhem studií nav‰tûvoval semináfie Jose-
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Archiv AV âR získal po ‰edesáti
letech v Rakousku nalezenou
podstatnou ãást pozÛstalosti
Josefa Pfitznera, nacisty, historika
a za nacistické okupace nûmeckého
námûstka praÏského primátora
popraveného v záfií 1945 v Praze.
Po schválení pfiíslu‰n˘ch
rakousk˘ch úfiadÛ se oficiální
pfiedání konalo na sjezdu âeské
archivní spoleãnosti v Dûãínû 
na poãátku kvûtna tohoto roku,
a to za pfiítomnosti dokumentaristy
Pavla ·tingla. Jedná se o zcela
v˘jimeãnou událost jak na poli
archivnictví, tak v oblasti na‰í

POZÒSTALOST 
JOSEFA PFITZNERA

v û d a  a  v ˘ z k u m

fa Pekafie, kter˘ si ho oblíbil a povaÏoval jeho práci
za více neÏ zajímavou. Byly to právû Pfitznerovy
práce, které byly vedle jin˘ch v˘jimek i pfii tradiãnû
minimálnû udrÏovan˘ch vztazích mezi ãesk˘mi
a nûmeck˘mi vûdci pravidelnû recenzovány v âes-
kém ãasopisu historickém díky Pekafiovi, jenÏ ââH
vedl. Pekafi charakterizoval Pfitznera jako „ãesko-
-nûmeckého historika“ a váÏil si jeho snah o to, aby
se s produkcí ãesk˘ch historikÛ seznámila nûmec-
ká historická obec. Ocenûní v tomto smûru vyjad-
fiovali napfi. také Josef ·usta a T. G. Masaryk, kter˘
Pfitznera pokládal za ãesko-nûmeckého odborní-
ka, jenÏ kladnû pfiispívá k lep‰ímu vzájemnému
pochopení âechÛ a NûmcÛ a pro utváfiení historic-
kého povûdomí o dlouhodobém a ne vÏdy ‰patném
spoluÏití obou národností na území âeskosloven-
ska. Nicménû tento PfitznerÛv zájem a úsilí nepfie-
trvaly a politick˘ v˘voj ve tfiicát˘ch letech ho dÛ-
slednû nasmûroval úplnû jinak. S pÛvodním
smifiováním s âechy se Pfitzner zcela roze‰el. KdyÏ
chtûl po Pekafiovû smrti zneuÏít jeho nûkteré (ne-
jen) antisemitské postoje z posledních let jeho Ïivo-
ta, jeÏ se jiÏ nevyznaãovaly obvyklou historickou kri-
tiãností, byl ãeskou historickou obcí odmítnut.

Po velkém úspûchu Henleinovy Sudetendeut-
sche Partei ve volbách v r. 1935 Pfitzner do této stra-
ny vstoupil a snaÏil se sv˘m dílem její úsilí podpofiit.

spolupráce s rakousk˘mi kolegy a v neposlední fiadû i pfii osvûtlení dûjin
první republiky a druhé svûtové války.

Fotografie pochází
z pfiedané

pozÛstalosti 
Josefa Pfitznera.



Jako historik zaãal pracovat na publikaci Sudeten-
deutsche Einheitsbewegung, jiÏ posléze vûnoval
Konradu Henleinovi a jíÏ chtûl slouÏit aktuálním poli-
tick˘m snahám této strany jako „vhodnou pomÛckou,
a bude-li tfieba, jako zbraní“. ProtoÏe Nûmecko získá-
valo na v˘znamu a Henleinova SdP s ním, zaãal se
silnû angaÏovat v politické kariéfie.Vefiejnou politickou
funkci pfiesto získal aÏ v kvûtnu 1938, kdy se stal ãle-
nem zastupitelstva Prahy za SdP, a – jiÏ jako velmi
aktivní pfiíslu‰ník SA – byl také mezi tûmi, ktefií
v Praze v bfieznu 1939 Hitlera vítali. Hned 16. bfiezna
byl Pfitzner zemsk˘m prezidentem jmenován do
správy Prahy s titulem námûstka primátora; primáto-
rem zÛstal ve smyslu fií‰sk˘ch strategick˘ch plánÛ
âech, Otakar Klapka. Pfitznerovi role „muÏe v poza-
dí“, kter˘ mûl ov‰em ve skuteãnosti chod mûsta fiídit,
zjevnû nevyhovovala a neumûl ji pfiíli‰ naplÀovat.
Z toho také plynula jeho neustálá snaha âechy obec-
nû a Klapku zvlá‰È z funkcí na magistrátu odstranit.
ProtoÏe se v‰ak ‰ir‰í politika okupaãní mocnosti sna-
Ïila spí‰e vyuÏít území tzv. Protektorátu jako dodava-
tele nejen ve zbrojním prÛmyslu, chtûla ãeské obyva-
telstvo drÏet v klidu a Pfitznerovy razantnûj‰í návrhy
vût‰inou nebyly úspû‰né. Vedlo se mu ov‰em pfii od-
straÀování symbolÛ ãeské ãi ãeskoslovenské státnos-
ti, je‰tû více pfii likvidaci Ïidovsk˘ch památek, pfii po-
nûmãování názvÛ ulic; hor‰í to bylo s úsilím o zru‰ení
pouÏívání ãe‰tiny jako úfiedního jazyka. Pasivní rezi-
stence ãesk˘ch úfiedníkÛ, pfii níÏ vyuÏívali spletitá
úfiední nafiízení, byla natolik zabûhnutá, Ïe se Pfitzner
o to úpornûji snaÏil odstranit primátora Klapku a jeho
stoupence. To se sice podafiilo (v ãervenci 1940 byl
Klapka zatãen, ale spí‰e pro kontakty s odbojem neÏ
na Pfitznerova udání a stíÏnosti), ale ani nov˘ primá-
tor Alois ¤íha Pfitznerova oãekávání nenaplnil. Zmû-
na pfii‰la na podzim 1941 s nástupem Reinharda
Heydricha do role zastupujícího fií‰ského protektora,
kter˘ prosadil reorganizaci praÏské správy, v níÏ v˘-
raznû posílily pravomoci nûmeck˘ch úfiedníkÛ. Jeho
personální politika ov‰em Pfitznerovi nepfiála, a tak
se oãekávané posílení Pfitznerov˘ch mocensk˘ch
ambicí nekonalo. Souviselo to nepochybnû i s nechu-
tí fií‰sk˘ch NûmcÛ k NûmcÛm ze Sudet, tedy k „ães-
k˘m“ NûmcÛm, a s osobním pohledem Heydricha na
Pfitznera. Nebyl v‰ak v oblibû ani u fiady dal‰ích dÛle-
Ïit˘ch pfiedstavitelÛ nacistické moci (Josef Goebbels
nechal zniãit jeho monografii o dûjinách Polska, velitel
praÏského Sicherheitsdienstu Walter Jacobi nebyl
spokojen s jeho názory na sudetonûmectví a na nû-
které ãeské vûdce, napfi.Emanuela Rádla, Horst Böh-
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me mûl s Pfitznerem spory o vyuÏívání praÏsk˘ch ne-
movitostí…). Heydrich jednoznaãnû rozhodl, Ïe Pfitz-
ner bude z magistrátu dÛstojnû odstranûn, ale jeho
smrt odvolání zastavila (Pfitzner se ov‰em vzápûtí
velmi angaÏoval v panychidách za Heydricha).

Nicménû snaha odstranit Pfitznera z magistrátu,
do jehoÏ ãela mûl b˘t jmenován nûmeck˘ primátor
(nikoli v‰ak Pfitzner), a pfievést ho zpût do akade-
mického prostfiedí neustala. O jeho nemal˘ch ambi-
cích v tomto smûru vypovídá jeho poÏadavek, aby
mu bylo poskytnuto místo a funkce na odpovídají-
cím univerzitním pracovi‰ti jako v˘raz díkÛ za pro-
kázané sluÏby a umoÏnûní „dÛstojného odchodu“
z praÏské mûstské správy. KdyÏ nebyl voln˘ Berlín,
projevil ochotu stát se rektorem Karlovy univerzity,
ne v‰ak uÏ jen dûkanem Filosofické fakulty. Nabíd-
ka profesorského místa ve ·t˘rském Hradci ho do-
konce urazila. Nakonec nebyl Pfitzner z Prahy
a praÏské mûstské správy vypuzen patrnû jen díky
sv˘m kontaktÛm s praÏsk˘mi pfiíslu‰níky SA, vût‰i-
nou sudetonûmeck˘mi nacisty. ZÛstal námûstkem
primátora – a nepochybnû nejmocnûj‰ím muÏem
na magistrátu – aÏ do osvobození Prahy. Ani neús-
pûchy nûmeckého váleãného úsilí ho neodvedly od
horlivého plnûní úkolÛ svého úfiadu a patrnû ani od
víry v koneãné nûmecké vítûzství. Nicménû si zfiej-
mû byl na jafie roku 1945 vûdom situace a svého
neudrÏitelného postavení a tu‰il, Ïe se bude muset
ze sv˘ch ãinÛ zodpovídat, i kdyÏ svÛj reáln˘ osud
asi sotva pfiedpokládal. Z Prahy utekl aÏ 8. kvûtna,
v západních âechách ho v‰ak zajali Ameriãané
a po dvou t˘dnech pfiedali ãeskoslovenské policii.
Pfii následném ‰etfiení a v˘sle‰ích vystupoval sebe-
jistû, ale ne provokativnû. Jako vût‰ina nacistÛ se
hájil tím, Ïe „pouze poslouchal pfiíkazy“. V Ïalobû
1. záfií 1945 kupodivu nezaujala podstatnûj‰í místo
Pfitznerova udání Otakara Klapky a dal‰ích. Hlavní
váha byla poloÏena na jeho ãinnost v SdP a NSDAP,
vedoucí k odtrÏení pohraniãí, ãi na po‰kozování
majetku mûsta Prahy. Obhajobû nebyl povolen vût-
‰í prostor, vût‰ina jí navrÏen˘ch svûdkÛ nebyla
k soudu ani pfiipu‰tûna. Îaloba Ïádala trest smrti
a soud verdikt potvrdil.V osobû Josefa Pfitznera byl
6. záfií 1945 vlastnû Prahou odsouzen a popraven
symbol nacistické zvÛle. �

ALENA MÍ·KOVÁ,
HANA BARVÍKOVÁ,

MasarykÛv ústav – Archiv AV âR, v. v. i.
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Po semináfiích, které Centrum globálních studií 
pofiádalo s ãleny Amerického kulturního stfiedis-

ka, Evropské komise a dal‰ích institucí, dostal pro-
stor pro prezentaci sv˘ch názorÛ pfiedná‰ející z Rus-
ké federace. Profesor MigraÀjan pronesl na pÛdû
Akademie vûd pfiedná‰ku Rusk˘ pohled na globální
politiku: otázky, v˘zvy, pfiístupy. Akce, kterou Cent-
rum globálních studií pofiádalo spoleãnû se stfiedis-
kem bezpeãnostní politiky CESES FSV Univerzity
Karlovy, se zúãastnil také velvyslanec Ruské federa-
ce v âeské republice J. E. Alexej L. Fedotov a fiada
dal‰ích osobností. Pfiedná‰ka s diskuzí vzbudila vel-
k˘ zájem nejen odborné vefiejnosti, ale i médií.

Profesor MigraÀjan se vûnoval problematice mezi-
národních vztahÛ i ruské vnitfiní politice. Zfiejmû nej-
oÏehavûj‰ím bylo téma americké radarové základny
na ãeském území. MigraÀjan upozornil, Ïe ruská
strana vnímá základnu jako problematickou. Jednak
proto, Ïe reálnou hrozbu pro stfiední Evropu ãi pro
USA v souãasnosti nevidí, ale také s ohledem na od-
mítavou reakci George Bushe na nabídku Vladimíra
Putina umístit radar v ÁzerbajdÏánu. Umístûní radaru
v ÁzerbajdÏánu povaÏuje MigraÀjan za strategicky
velmi v˘hodné, protoÏe by zde byl zamûfien na Irán,
stfiední Asii, Stfiední v˘chod i severní Afriku – na ob-
lasti, které za moÏn˘ zdroj neklidu a hrozby pro Zá-
pad oznaãují i samotné Spojené státy americké.

Podle MigraÀjana jde o zaãátek nového napûtí
mezi Washingtonem a Moskvou. Rusko by na vybu-
dování základny reagovalo tak, Ïe by na ni namífiilo
rakety. Tento akt nelze podle MigraÀjana chápat jako
cílení na âeskou republiku, ale proti americkému vo-
jenskému systému. Svá slova zdÛvodÀuje tím, Ïe ra-
dar umístûn˘ v âeské republice by dokázal monitoro-
vat území Ruska aÏ po Ural. Odmítl zároveÀ tezi, Ïe
by byl rusk˘ odpor proti základnû jen taktick ,̆ veden
snahou získat za souhlas s umístûním základny více
moÏností pro aktivity ve vnitfiní politice.
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V polovinû ãervna leto‰ního roku nav‰tívil âeskou
republiku prof. Andranik M. MigraÀjan, vlivn˘ rusk˘

politick˘ teoretik, ãlen Rady pro zahraniãní
a obrannou politiku Ruské federace

a místopfiedseda komise pro otázky globalizace
a národní strategie Spoleãenské komory 

Ruské federace. V souãasné dobû pÛsobí
v Moskvû, v minul˘ch letech pfiedná‰el 
na University of California v San Diegu.

v û d a  a  v ˘ z k u m

MigraÀjan pohovofiil i o vztahu Ruska k Evropské
unii. Ten povaÏuje za nerovnováÏn ,̆ neboÈ Rusko si
zboÏí, které nabízí Evropská unie, mÛÏe obstarat i jin-
de na svûtov˘ch trzích, kdeÏto EU takovou moÏnost
nemá. Rusko podle nûj nicménû nehodlá pouÏívat
ropu nebo plyn, na nichÏ je Evropa závislá, jako ná-
stroj politické moci – chce uplatÀovat jen trÏní principy.
Rusko neklade Ïádné pfiekáÏky roz‰ifiování Evropské
unie a pro kandidáty ãlenství NATO nepfiedstavuje
Ïádnou hrozbu.Vzdalo se mnoha území a nechce ob-
novit své b˘valé impérium; usiluje jen o klidné hranice
a dobré vztahy se sousedními republikami.

Z vnitropolitick˘ch témat Ruska se soustfiedil pfiede-
v‰ím na blíÏící se konec prezidentského mandátu Vla-
dimíra Putina. Upozornil, Ïe Putin z ruské politiky ne-
odchází a Ïe má mnoho moÏností, jak v ní zÛstat jako
rozhodující ãinitel; aÈ uÏ v pozici pfiedsedy nejsilnûj‰í
ruské strany Jednotné Rusko, nebo v pozici pfiedsedy
vlády. I proto od nového ruského prezidenta oãekává,
Ïe bude v dosavadní politice pokraãovat. Rozpoãet
Ruska je navíc naplánován na více let dopfiedu, takÏe
jak˘koli nov˘ prezident bude vázán stávající politikou.
Odmítl spekulovat o osobû budoucího ruského prezi-
denta a poukázal na to, Ïe by nebylo moudré, aby sou-
ãasn˘ prezident nûkoho za svého nástupce oznaãil.
Hovofiil rovnûÏ o tzv. ruské oligarchii, která se podle nûj
do jisté míry stále snaÏí posílit svou politickou moc.

Aã profesor MigraÀjan ve své pfiedná‰ce, diskuzích
a rozhovorech vystupoval pfiívûtiv˘m a mil˘m zpÛso-
bem, o to razantnûji vyznívala nûkterá jeho tvrzení.
Setkání s ním byla pfiínosem i proto, Ïe umoÏnila
osobnû poznat vlivného ruského teoretika a poradce
a otevfienû s ním diskutovat. �

ALE· KUBECZKA,
Centrum globálních studií, 

spoleãné pracovi‰tû Filosofického ústavu AV âR, v. v. i.,
a Filozofické fakulty UK v Praze
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RUSK¯ POHLED NA
GLOBÁLNÍ POLITIKU



Pfii náv‰tûvû Prahy na pozvání Centra globálních
studií, spoleãného pracovi‰tû AV âR a UK, se

Nancy Fraser mimo to zúãastnila také 15. roãníku
mezinárodní konference Philosophy and Social
Science a pronesla na ní jednu z hlavních pfiedná-
‰ek Abnormal Justice. âeskému publiku byla Nancy
Fraser poprvé pfiedstavena v roce 2004 pfiekladem
knihy Pfierozdûlování a uznání, jejímÏ spoluauto-
rem je nûmeck˘ kritick˘ teoretik Axel Honneth.

V˘bûr textÛ uveden˘ch v nové knize postihuje
del‰í ãasov˘ v˘voj teoretick˘ch úvah autorky, které
vedly od dvoudimenzionální teorie spravedlnosti,
jeÏ mûla ambici zahrnout do jednoho teoretického
rámce jak paradigma pfierozdûlování, tak paradig-
ma uznání, k návrhu postvestfálské teorie demo-
kratické spravedlnosti. Ta vedle dimenze ekono-
mické a kulturní zahrnuje rovnûÏ tfietí dimenzi
politickou, a smûfiuje k nové formulaci teorie spra-
vedlnosti, která reaguje na pokraãující procesy glo-
balizace a na transnacionální vzájemnou závislost
teritoriálních státÛ.

Tento v˘voj v˘stiÏnû pfiibliÏuje sama autorka
v úvodním rozhovoru s editorem knihy Markem
Hrubcem, kter˘ tak ãtenáfii poskytuje orientaãní rá-
mec, do nûhoÏ jsou zasazeny konkrétní anal˘zy
rozpracované v dal‰ích kapitolách. Nancy Fraser
v nich postupuje od genderové spravedlnosti k ana-
l˘ze konceptu vefiejnosti, pfiiãemÏ liberální model je-
diné v‰eobsáhlé vefiejnosti zpochybÀuje existencí
opoziãních podfiízen˘ch feministick˘ch vefiejností
a feministickou kritikou striktního rozdûlení soukro-
mého a vefiejného. Tuto kritiku konceptu vefiejnosti
dále pfievádí do globálního prostoru transnacionální
vefiejnosti, ve které se mohou odvíjet diskuse ohled-
nû otázek spojen˘ch s nespravedlností chybného
rámce a metapolitickou nerovnou reprezentací.

V souãasné dobû tedy Fraser reformuluje svou
pÛvodní dvojdimenzionální teorii spravedlnosti, kte-
rou vyloÏila v jiÏ zmínûné knize Pfierozdûlování
a uznání, a dospívá k formulaci trojdimenzionální
teorie spravedlnosti. JelikoÏ aktuální konflikty pfie-
kraãují rámec národních státÛ v jejich keynesiánsko-
-vestfálském rámci, na pofiad dne se podle ní dostá-
vá otázka rámce, ve kterém by mûly b˘t boje proti
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nespravedlnostem artikulovány. Fraser rozli‰uje
mezi tfiemi rovinami politické nespravedlnosti: v prv-
ní se podle ní jedná o bûÏnou nerovnou politickou
reprezentaci, nad níÏ vyvstávají dvû roviny nerovné
metapolitické reprezentace, jednak nespravedlnosti
chybného rámce a jednak nerovná metapolitická re-
prezentace ve smyslu vylouãení nûkter˘ch jedincÛ
z procedur definování relevantního rámce spravedl-
nosti. Problémy reprezentace a rozhodovacích pro-
cedur tedy pfiedstavují politickou dimenzi teorie
spravedlnosti, kterou je tfieba zahrnout do úvah, aby
tato teorie byla schopna reagovat na urychlení pro-
cesu globalizace a nadnárodní charakter sociálních
i kulturních konfliktÛ.

Charakteristick˘m rysem pfiístupu autorky je pro-
vázání spravedlnosti s demokracií jako organizaã-
ním principem, kter˘ mÛÏe nárokÛm spravedlnosti
dostát. Aãkoli sama Fraser své poslední úvahy ne-
chápe jako koneãné a plnû si uvûdomuje nutnost
dal‰ího detailního rozpracování koncepce postvest-
fálské spravedlnosti, její teorie je jiÏ nyní nahlíÏena
jako v˘znamn˘ originální pfiíspûvek k novému pro-
m˘‰lení otázek spravedlnosti v globalizovaném
svûtû. �

ZUZANA UHDE,
Sociologick˘ ústav AV âR, v. v. i.
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V praÏské vile Lanna se 10. kvûtna 2007 uskuteãnila autogramiáda
a slavnostní uvítání knihy Rozvíjení radikální imaginace:
globální pfierozdûlování, uznání a reprezentace v˘znamné profesorky 
sociální a politické teorie Nancy Fraser z New School University v New Yorku.

GLOBÁLNÍ SPRAVEDLNOST 
PODLE NANCY FRASER
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Zdraví je druh˘m nejvût‰ím tématem specifického
programu Spolupráce 7. RP s rozpoãtem

6,1 mld. eur na programovací období 2007–2013.
V˘zvy t˘kající se zdraví ãi zdravotnictví se v‰ak ob-
jevují i v jin˘ch tématech. Zatímco téma Potraviny,
zemûdûlství a rybáfiství a biotechnologie se zab˘vá
dopadem potravin na lidské zdraví, Informaãní a ko-
munikaãní technologie se zamûfiují na monitorova-
cí zafiízení, pfiístroje pro chirurgické a terapeutické
aplikace ãi obecnû na zlep‰ení podmínek pacientÛ.
V rámci tématu Nanovûdy jsou aktuální nové mate-
riály pro vyuÏití ve zdravotnictví, v tématu Îivotní
prostfiedí se v˘zvy t˘kají posuzování dopadu pro-
stfiedí na lidské zdraví (napfi. onemocnûní d˘cha-
cích cest, dopad pfiírodních katastrof na lidské
zdraví atd.). Zdraví je okrajovû souãástí i tématu
Bezpeãnost – zejména fungování zdravotnick˘ch
sluÏeb v pfiípadû mimofiádné události. Obecnû vza-
to se z tohoto programu hradí v˘zkumné ãinnosti
a ãinnosti podporující v˘zkum.

Ménû znám˘ je komunitární program Spoleãen-
ství v oblasti vefiejného zdraví. Jeho programo-

vací období je 2003–2008 s rozpoãtem 353,77 mil.
eur. Na rok 2007 dosahuje rozpoãet 40 mil. eur. Spra-
vuje ho Generální fieditelství pro zdraví a ochranu
spotfiebitele, které se soustfieìuje pouze na politic-
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Zdraví je téma, které se dot˘ká v‰ech, nejen obãanÛ EU. I proto není
podporováno pouze z jednoho zdroje Spoleãenství. Nejedná se v‰ak

o Ïádné pfiekryvy, ale o promy‰lenou strategii návaznosti
a komplementarity jednotliv˘ch programÛ.

ZDRAVÍ – NEJEN TÉMA 
7. RÁMCOVÉHO PROGRAMU

z  B r u s e l u

kou ãást programu a stanovení priorit. V roce 2005
vznikla za úãelem jeho správy V˘konná agentura pro
program vefiejného zdraví se sídlem v Lucembursku.

Evropská unie (tehdy EHS) mûla v 90. letech cel-
kem osm akãních programÛ pro oblast vefiejného
zdraví a dal‰í rozhodnutí a opatfiení se postupnû
pfiidávala. Tato situace v roce 1998 vedla k navrÏe-
ní jednoho globálního programu, kter˘ má tfii zá-
kladní cíle: zlep‰it informovanost v zájmu rozvoje
vefiejného zdraví, zajistit rychlou reakci v pfiípadech
ohroÏení zdraví a prostfiednictvím podpory zdraví
a prevence nemocí fie‰it rozhodující zdravotní fak-
tory. Zdravotní stav a v˘sledky zdravotní péãe se
v‰ak v jednotliv˘ch ãlensk˘ch státech li‰í, a je proto
nezbytné v‰e koordinovat na národní a evropské
úrovni. Program Spoleãenství vyÏaduje podporu
a doplnûní akcí právû na národní úrovni.

Mezi jeho hlavní strategické ãinnosti patfií boj pro-
ti spotfiebû návykov˘ch látek (tabáku, alkoholu,
drog); shromaÏìování, zpracování a anal˘za údajÛ
o zdravotním stavu populace na úrovni EU; koordi-
nace mezi opatfieními a iniciativami; dosaÏení vyso-
ké úrovnû tûlesného a du‰evního zdraví obyvatel-
stva pomocí prevence; provázanost politik EU, která
má na zdraví vliv, ale i ãinnosti t˘kající se spoleã-
n˘ch právních pfiedpisÛ a v˘mûnu zku‰eností.

Podobnû jako v rámcovém programu i v progra-
mu Spoleãenství existuje v oblasti vefiejného zdraví
roãní plán prací k plnûní programu, kter˘ urãuje pri-
ority, akce a finanãní prostfiedky. Na rozdíl od 7. RP
se v‰ak návrhy projektÛ podávají stále v ti‰tûné ver-
zi, elektronicky to moÏné není.

Jedná se o komunitární program, jehoÏ cílem je
spolupráce na evropské úrovni.

Návrh projektu proto podává konsorcium sloÏené
z nejménû dvou subjektÛ ze dvou zemí (úãastníkÛ
programu). Pokud je tomu jinak, v‰e je specifiková-
no u dané v˘zvy (podobnû jako v 7. RP). Program je
otevfien pro úãast subjektÛ z ãlensk˘ch zemí, zemí
Evropského hospodáfiského prostoru a Turecka.

Ostatní zemû nemohou b˘t hlavním partnerem
(koordinátorem) ani asociovan˘m partnerem, ale
mají moÏnost jin˘ch rolí. Projektu se mohou zúãast-
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Ke zdravému
Ïivotnímu stylu patfií

tûlesná aktivita,
kterou mimo jiné
podporují rÛzné

dobrovolné
organizace.



nit nevládní organizace, vefiejné subjekty, vefiejná
správa, univerzity a subjekty vy‰‰ího vzdûlání
a soukromé firmy. Úãast soukromého sektoru stej-
nû jako tfietích zemí a mezinárodních organizací je
vítána. Nese v‰ak s sebou urãité restrikce v oblasti
jejich role v projektu (napfi. nemohou dostat finanã-
ní pfiíspûvek, nemohou b˘t souãástí dohody mezi
Agenturou a konsorciem atd.).

V programu se uplatÀují pravidla spolufinancová-
ní (z vlastních zdrojÛ ãi zdrojÛ tfietích osob), nezis-
kovosti, nekumulace a pravidlo vylouãení zpûtného
úãinku (v˘daje na projekt musí vzniknout aÏ po
podpisu smlouvy).

Projekty se hodnotí na základû tfií kritérií: rele-
vantnosti projektu vzhledem k politick˘m cílÛm a v˘-
zvû, technické kvalitû projektu a kvalitû manage-
mentu projektu a rozpoãtu. DÛraz se klade na
inovaãní charakter projektu, pfiidanou hodnotu a vy-
uÏití a ‰ífiení v˘sledkÛ na evropské úrovni. Projekty
nesmí pfiesáhnout dobu tfií let a pfiíspûvek EU na pfií-
jemce mÛÏe ãinit aÏ 60 % uznateln˘ch nákladÛ.

Jak vypadají konkrétní v˘zvy a co se opravdu fi-
nancuje? Roãní plán prací pro program Spole-

ãenství na rok 2007 má tfii finanãní nástroje:
a) V˘zva k pfiedkládání návrhÛ projektÛ obsa-

hovala následující témata:
Zdravotnické informace (napfi. rozvoj systémÛ pro

sledování zdravotního stavu, zlep‰ení systému sdí-
lení informací, v˘voj mechanismÛ pro anal˘zu infor-
mací, v˘mûna informací o nov˘ch zdravotnick˘ch
technologiích, elektronické zdravotnictví, rozvoj in-
formací o Ïivotním prostfiedí a zdraví atd.).

Rychlá a koordinovaná reakce v pfiípadû ohroÏe-
ní zdraví (napfi. schopnost bojovat s konkrétním
ohroÏením vefiejného zdraví, pfiipravenost a reakce
– zapojení nejrÛznûj‰ích subjektÛ, ochrana zdraví
a strategie t˘kající se kontroly pfienosn˘ch nemocí
atd.).

Rozhodující zdravotní faktory (napfi.: podpora
strategií t˘kajících se návykov˘ch látek, Ïivotní styl
– stravovací návyky a tûlesná aktivita, reprodukãní
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zdraví, dal‰í rozhodující zdravotní faktory – migra-
ce, sociální skupiny, prevence nemocí a úrazÛ).

b) V˘zva k pfiedkládání návrhÛ – zadávání
zakázek na sluÏby se t˘kala následujících témat:

Zdravotnické informace (napfi. správa a aktualiza-
ce portálu vefiejného zdraví EU, komunikace ohled-
nû programu, zlep‰ení spolupráce v oblasti bezpeã-
nosti pacienta atd.).

OhroÏení zdraví (napfi. zfiizování platforem pro or-
ganizaci odborné pfiípravy, mapování referenãních
laboratofií atd.).

Rozhodující zdravotní faktory (napfi. vyhodnocení
úãinku zdravotních textov˘ch a obrazov˘ch varová-
ní, sluÏby v oblasti rozhodujících zdravotních fakto-
rÛ – v˘Ïiva, tûlesná aktivita, návykové látky, Ïivotní
prostfiedí a zdraví atd.).

c) Spolupráce s mezinárodními organizacemi
Uvádí se spolupráce s OECD v oblasti zdokonale-

ní systému zdravotních úãtÛ pomocí shromaÏìování
údajÛ v oblastech nezahrnut˘ch ve statistickém pro-
gramu Spoleãenství a motivace k zavádûní informaã-
ních a komunikaãních technologií v rÛzn˘ch zdravot-
ních politikách. Bude pokraãovat spolupráce se
Svûtovou zdravotnickou organizací a popfi. se roz‰ífií
na nûkteré oblasti z tohoto pracovního plánu.

Z programu Spoleãenství v oblasti vefiejného
zdraví tedy není moÏné hradit v˘voj konkrétní-

ho léku na konkrétní chorobu, podporuje v‰ak fi-
nancování podpÛrn˘ch akcí, koordinaci ãi pfiedává-
ní informací. DÛleÏitou roli zde hraje i prevence,
která je sice 7. RP pokryta také, ale zde se jedná
spí‰e o rozsáhlé kampanû, které jsou urãeny pro ‰i-
rokou populaci.

I tento program má v âR svÛj národní kontaktní
bod, resp. zastoupení – Barboru Hudcovou z Minis-
terstva zdravotnictví. �

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

Technologické centrum AV âR



bulletin
ak

ad
em

ick
˘

Prof. Jan Flusser z Ústavu teorie informace
a automatizace AV âR získal cenu za projekt Fúze

digitálních obrazÛ v pfiípadû nelineárních zobrazovacích
modelÛ. O velkém vûdeckém v˘znamu svûdãí i skuteã-
nost, Ïe za nûj byl spolu s autorsk˘m t˘mem odmûnûn
téÏ leto‰ní Cenou Akademie vûd âR (AB 7–8/2007).
Zpracování, vyhodnocení a porozumûní obrazu pomocí
poãítaãe povaÏuje prof.Flusser za fascinující obor na po-
mezí umûlé inteligence, informatiky a matematiky. Tento
mlad˘ obor se rozvíjí mnohem rychleji neÏ obory klasic-
ké a v˘raznû zkracuje i cestu od teorie k aplikacím. Sa-
motnou vûdu Jan Flusser pfiirovnává k dobré detektivce:
„KdyÏ se snaÏíte rozlu‰tit tajemství, kdyÏ jste na stopû,
cosi vnitfiního vás nutí pokraãovat, dokud nepfiijdete té
záhadû na kloub. Zatímco se ale v detektivce vÏdycky
dozvíte, kdo byl vrah, ve vûdû potfiebujete spoustu píle,
pracovitosti a vytrvalosti, invenci, trochu ‰tûstí, a i kdyÏ to
v‰echno máte, k rozlu‰tûní záhady to staãit nemusí.“

Za práci Beta-diverzita mot˘lÛ (Lepidoptera) de‰tného
lesa podél v˘‰kového gradientu ve vztahu ke sloÏení ve-
getace, vlivÛm prostfiedí a geologické historii obdrÏel
ocenûní prof. Vojtûch Novotn˘ z Biologického centra
AV âR. Jeho mezinárodní t˘m vybudoval biologickou v˘-
zkumnou stanici na nejvût‰ím tropickém ostrovû svûta,
Papui-Nové Guinei. Základna umoÏÀuje dlouhodobé po-
byty ãesk˘ch studentÛ v tropickém terénu a dafií se roz-
víjet i spolupráci se ‰piãkov˘mi zahraniãními pracovi‰ti
tropické ekologie v USA, Velké Británii a Austrálii. T̆ m
prof. Novotného pfii studiu ekologick˘ch mechanismÛ ur-
ãujících druhovou rozmanitost hmyzu na velk˘ch zemû-
pisn˘ch ‰kálách od mírného pásma aÏ do tropÛ pfiekva-
pivû zjistil, Ïe druhová rozmanitost herbivorního hmyzu,
vztaÏená na jeden druh stromu, se mezi evropsk˘mi
a novoguinejsk˘mi lesy neli‰í.To znamená, Ïe napfiíklad
na ãeském buku Ïije pfiibliÏnû stejn˘ poãet druhÛ listo-
Ïravého hmyzu jako na novoguinejském fíkovníku. Ob-
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Slavnostní
pfiedávání cen

zahájil pfiedseda 
GA âR Josef Syka.

Pozvání pfiijala
fieditelka Národního
vzdûlávacího fondu
Miroslava Kopicová

a ãlen pfiedsednictva
GA âR Jan Sokol

(vpravo).
Zahájení 

se zúãastnili fieditel
Kanceláfie GA âR

Jan Lachman (vlevo) 
a ãlen pfiedsednictva 

GA âR Pavel
Chráska.

rovská rozmanitost tropického hmyzu je tedy zpÛsobena
zejména rozmanitostí vegetace tropického lesa.

Nûkolik dÛleÏit˘ch pfiíspûvkÛ k objasnûní funkãní or-
ganizace bunûãného jadérka pfiinesl prof. Ivan Ra‰ka
z Ústavu bunûãné biologie a patologie 1. lékafiské fa-
kulty Univerzity Karlovy v Praze a Oddûlení bunûãné
biologie Fyziologického ústavu AV âR v ocenûném
projektu Funkce, struktura a dynamika jaderné továrny
na ribosomy. Autor prokázal, Ïe na vytváfiení jadérka
se podílí i vût‰ina chromozomÛ nesoucích neaktivní ri-
bozomální geny, pfiiãemÏ pfiíslu‰ná chromozomální te-
ritoria mohou b˘t od jadérka vzdálená i nûkolik mikro-
metrÛ. Dal‰í práce poukazují na podstatnû sloÏitûj‰í
strukturu jadérka, neÏ se pfiedpokládalo. Pfii sledování
mezihry mezi transkripcí a replikací prof. Ra‰ka zjistil,
Ïe bûhem S-fáze dochází k vypnutí transkripce a za-
pnutí replikace ribozomálních genÛ. V˘znamná je
rovnûÏ práce popisující vliv UPS na regulaci tvorby
ribozomÛ; pokud se prokáÏe, Ïe regulace tvorby ribo-
zomálních proteinÛ probíhá aÏ posttranslaãnû pro-
stfiednictvím UPS, padne tak jeden dÛleÏit˘ postulát
bunûãné biologie.

Zvlá‰tní uznání pfiedsedy GA âR obdrÏel doc. Ra-
dim Filip z Univerzity Palackého v Olomouci za pro-
jekt Redukce dekoherence pfii kvantovém pfienosu
a zpracování informace. O své práci fiíká: „Kvantov˘
‰um se projevuje natolik paradoxnû, Ïe se to vymyká
jakékoliv bûÏné lidské pfiedstavû. Standardní pfiedsta-
va ‰umu jako náhodné poruchy spojité v ãase konãí,
jakmile se pfiiblíÏíme ke kvantovému ‰umu velmi nízké
intenzity. Pak se zaãne projevovat, Ïe kvantov˘ ‰um je
‰umem nedûliteln˘ch ãástic vykazujících interferenãní
efekty. Jejich chování vede k fiadû oprav základních
principÛ na‰eho poznání, napfiíklad k novému chápá-
ní pojmÛ, jako je realita a lokalita.“ �
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Cenou pfiedsedy Grantové agentury âR jsou kaÏd˘ rok ohodnoceny tfii vûdecké projekty,
které byly ukonãeny v pfiedchozím kalendáfiním roce a jejichÏ prÛbûh i vûdecké v˘sledky

ohodnotily odborné orgány GA âR jako vynikající. Letos je úspû‰ní badatelé pfievzali
z rukou prof. Josefa Syky v budovû Akademie vûd âR 3. kvûtna.



Dne 12. 6. 2007 pfievzal z rukou pfiedsedy Akademie 
vûd âR prof. Václava Paãesa ãestnou medaili

AV âR De scientia et humanitate optime meritis
prof. Josef Paldus, k jehoÏ osobnosti prof. Rudolf
Zahradník uvedl:

„Josef Paldus, narozen˘ v obci Bzí u Jablonce nad 
Nisou, je v m˘ch oãích nev‰ední bytost a nev‰ední uãe-
nec. Poznal jsem ho v roce 1958, kdy obhájil svou diplo-
movou práci. Jaroslav Kouteck˘ a Jifií Koryta, velmistfii
v polarografii, vzali 21letého Josefa s sebou k diskusi
o podivném jevu, kter˘ jsem pozoroval na polarografic-
k˘ch vlnách. Znám jej tedy pÛl století a rád konstatuji, Ïe
uÏ jako mladík mûl zpÛsoby gentlemana a rysy uãence.
Fyzikálnû fieãeno, tyto vlastnosti jsou konstantami pohy-
bu cel˘m jeho Ïivotem. Spolu s rodiãi byl po r. 1948 vy-
staven surov˘m pomûrÛm, které pfii kolektivizaci vládly
na ãeském venkovû. Prvotfiídní disertace, dvoulet˘ stu-
dijní pobyt v Herzbergovû ústavu, spektroskopické stu-
die mimofiádné ãistoty a dokonalosti a mimo jiné prÛkop-
nick˘ teoretick˘ popis transanuálních interakcí, které se
uplatÀují napfiíklad u paracyklofánÛ, to jsou skromné in-
formace o jeho badatelsk˘ch aktivitách. Skuteãné tûÏi‰-
tû jeho brilantního pfiíspûvku kvantové chemii je v‰ak jin-
de. Spolu s Jifiím âíÏkem (obû rodiny po sovûtském
vpádu v r. 1968 emigrovaly) uãinil z metod kvantové che-
mie jedineãn˘ nástroj pro zkoumání molekul v oblasti fy-
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Josef Paldus uãinil
z metod kvantové
chemie jedineãn˘
nástroj 
pro zkoumání
molekul v oblasti
fyziky, chemie 
a biodisciplín.

David Preiss 
je pfiedním svûtov˘m
specialistou 
v reálné anal˘ze.

ziky, chemie i biodisciplín. PotíÏ byla v tom, Ïe metody
zavedené uÏ pfied mnoha lety Angliãanem Hartreem
a Rusem Fockem a roz‰ífiené Holanìanem Roothaa-
nem byly zatíÏeny velikou chybou, zvanou korelaãní
chyba. Metody, které tito kolegové, Paldus a âíÏek, vy-
pracovali, mûly ve svém dÛsledku enormní vliv na da-
lekosáhlé vyuÏívání metod kvantové chemie, a to nejen
pro interpretaci pokusn˘ch dat, ale i pro pfiedpovídání
vlastností dosud nepfiipraven˘ch molekul. Pfiitom unitár-
ní grupy a metoda spfiaÏen˘ch klastrÛ pfiispûly k onomu
pfievratu vynikající mûrou. KdyÏ pfied nûkolika lety John
Pople dostal Nobelovu cenu za exploataci metod kvan-
tové mechaniky v chemii, mou radost kalilo jen to, Ïe ji
nedostal spolu s âíÏkem a Paldusem.

Nebylo by ‰Èastné se v této souvislosti pokou‰et
o v˘ãet poct, uznání a ãestn˘ch doktorátÛ, kter˘ch se
Josefu Paldusovi dostalo. Zato je dobré pfiipomenout,
jak pÛsobiv˘m ãesk˘m vlastencem byl tento ãlen Krá-
lovské spoleãnosti kanadské po cel˘ Ïivot. V tûÏk˘ch
desetiletích byl spolu se svou Ïenou Evou vynikajícím
hostitelem tûch, ktefií se ze satelitních zemí dostali na
studijní cestu do Kanady.

V‰echny, ktefií vynikajícího ãeského uãence znají,
potû‰ilo, Ïe medaili na‰í Akademie pfievzal v dobû
sv˘ch sedmdesátin.“ �
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MEDAILE DE SCIENTIA 
ET HUMANITATE OPTIME MERITIS

MEDAILE BERNARDA BOLZANA
âestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana pfie-

vzal 20. 6. 2007 jeden z nejv˘znamnûj‰ích sou-
ãasn˘ch ãesk˘ch matematikÛ prof. David Preiss.

David Preiss je uznáván jako jeden z pfiedních svûto-
v˘ch specialistÛ v reálné anal˘ze, a to v ‰irokém smyslu,
tedy v teorii reáln˘ch funkcí, geometrické teorii míry,
deskriptivní teorii mnoÏin a funkcí a dal‰ích pfiíbuzn˘ch
oborech, uvedl ve svém laudatio na prof. Preisse doc.
Lubo‰ Pick z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity
Karlovy. Mezi pfiední svûtové specialisty se prof. Preiss
zafiadil jiÏ svou diplomovou prací, která pojednávala
o úrovÀov˘ch mnoÏinách derivací. Z ní pozdûji vznikl
ãlánek Level sets of derivatives, kter˘ zvefiejnil prestiÏní
americk˘ ãasopis Transactions of the American Mathe-
matical Society. Prozatím nejvût‰í svûtovou proslulost
pfiinesla profesoru Preissovi obsáhlá práce Geometry
of measures in Rn: Distribution, rectifiability and densi-
ties (1987) publikována v jednom z nejprestiÏnûj‰ích
matematick˘ch ãasopisÛ Annals of Mathematics. Zde

pomocí zcela nov˘ch metod vyfie‰il znám˘ star˘ pro-
blém z geometrické teorie míry. O ‰ífii jeho vûdeckého
zábûru svûdãí i skuteãnost, Ïe je spoluautorem pûti pra-
cí z teoretické fyziky. Mezi jeho spoluautory se objevuje
také Paul Erdös, jeden z nejvût‰ích matematikÛ 20. sto-
letí. Doc. Lubo‰ Pick v laudatio dále uvedl citát z projevu
slavného francouzského matematika Gustava Choque-
ta, kter˘ pfii pfiijímání ãestného doktorátu Univerzity Kar-
lovy v roce 2002 fiekl: „Tento krátk˘ v˘ãet uzavfiu jménem
mladého a skvûlého odborníka v matematické anal˘ze,
kter˘ vystudoval v âechách a jemuÏ jsem s potû‰ením
naslouchal na pfiedná‰kách v PafiíÏi a v Anglii. Jde o Da-
vida Preisse, jehoÏ odchodu do zahraniãí mÛÏe rodná
zemû Ïelet. Jeho práce v‰ak nadále vzbuzuje úctu
k ãeské matematické ‰kole.“ V souãasné dobû je David
Preiss profesorem na University of Warwick v Coventry,
která dlouhodobû náleÏí k absolutní britské i svûtové
‰piãce. Má stále ãeské obãanství. �
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Narodil se ve smí‰ené ãesko-nûmecké rodinû 
v podkrkono‰sk˘ch Úbislavicích. Na pfiímluvu

místního faráfie poslali rodiãe nadaného chlapce na
gymnázium v Jiãínû (1850–1858). Po maturitû za-
ãal studovat v Praze teologii, av‰ak jiÏ roku 1860
pfiestoupil na filozofickou fakultu. Po celou dobu stu-
dií, zamûfien˘ch na slavistiku, klasickou filologii
a germanistiku, citelnû trpûl hmotn˘m nedostatkem
a Ïivil se kondicemi.

JiÏ bûhem studií zaãal vyuãovat na ãeské reálce
v Praze a pozdûji v Pardubicích, kde poznal i svou
budoucí choÈ Julii Wernerovou. Gebauera údajnû
zaujala také tím, Ïe se ve sv˘ch listech nedopustila
ani jediné pravopisné chyby, coÏ pr˘ bylo v této
dobû jevem nevídan˘m. Roku 1872 získal doktorát
z filozofie, 1873 se habilitoval jako soukrom˘ docent
ãeské fieãi na praÏské univerzitû. Na poãátku roku
1880 byl jmenován mimofiádn˘m profesorem a zá-
roveÀ povûfien vedením novû zaloÏeného, v rámci
monarchie vÛbec prvního semináfie pro slovanskou
filologii. Roku 1881 se stal fiádn˘m profesorem prá-
vû vznikající ãeské univerzity.

Tzv. rukopisn˘m bojem sehrál zásadní úlohu
v úsilí o vûdecky nekompromisní orientaci ãeské
vûdy. Aã byl zpoãátku zastáncem autentiãnosti Ru-
kopisÛ, podobnû jako napfi. Jagiç, dokázal striktnû
rozli‰ovat své zaujetí pro ãeskou národní vûc od
pfiísn˘ch zásad badatelsky objektivní interpretace
faktÛ: svÛj omyl dokázal nejen uznat, ale zároveÀ na
základû filologick˘ch argumentÛ i spolehlivû osvût-
lovat (viz památnou staÈ Potfieba dal‰ích zkou‰ek ru-
kopisu Královédvorského a Zelenohorského, Athe-
naeum 1886). Spolu s Masarykem a Gollem mûl
nejvût‰í zásluhu na prokázání nepravosti RKZ, zú-
roãiv dûdictví pfiedchozích „kacífisk˘ch pochybova-
ãÛ“ Dobrovského, Feifalika, Miklo‰iãe ãi ·embery.
Gebauerova neústupnost mj. prokázala, Ïe ãesk˘
národ je schopen snést vûdeckou pravdu, byÈ by se
dot˘kala národních svátostin.

Devadesátá léta pfiedstavovala kulminaãní bod
Gebauerova plodného Ïivota. Aby mohl vydat His-
torickou mluvnici jazyka ãeského I–IV (1894–1929),
svûtovû uznávané dílo diachronní lingvistiky, byl nu-
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Od úmrtí zakladatele moderní ãeské jazykovûdné
bohemistiky a duchovního otce praÏského
slovanského semináfie, vynikajícího jazykovûdce,
literárního historika a univerzitního profesora 
Jana Gebauera uplynulo 25. kvûtna 2007 jedno století.

JAN GEBAUER
(1838–1907)

p o r t r é t y  z  a r c h i v u

cen pro nakladatele Tempského napsat v˘dûleãnou
Mluvnici ãeskou pro ‰koly stfiední a ústavy uãitelské
I–II (1890). Ta pak vycházela v rÛzn˘ch úpravách
a mnoha vydáních, naposledy jako Gebauerova
Pfiíruãní mluvnice jazyka ãeského (1939), a v ães-
kém mluvnictví sehrála zásadní úlohu. Nahradila ji
aÏ Havránkova a Jedliãkova âeská mluvnice (1951),
jeÏ nezapfiela „gebauerovskou“ jasnost a praktiã-
nost. I za vznik Pravidel ãeského pravopisu vdûãí-
me Gebauerovi. V úvodu k PravidlÛm hledícím
k ãeskému pravopisu a tvarosloví (1902) naznaãil
hlavní principy ãeské interpunkce a ortografie, pfii-
ãemÏ napfi. k dubletám zaujal velmi moderní stano-
visko, respektovat pfiechodnou dobu jistou rozkolí-
sanost, „neÏ se usus na tom nebo onom ustálí“.

Vyvrcholením Gebauerova celoÏivotního studia
staroãesk˘ch památek se stal Slovník staroãesk˘ I–II
(1903–1914), aã zÛstal monumentálním torzem (za-
hrnuje lexémy A–N). Av‰ak Gebauer nebyl pouze
v˘teãn˘m jazykovûdcem – do jeho literárnûhistoric-
ké dílny dávají nahlédnout Stati literárnû dûjepisné
(kniÏnû 1941), jeÏ byly zamûfieny pov˘tce k proble-
matice star‰ího ãeského písemnictví a vznikaly
v souvislosti s univerzitními pfiedná‰kami jako pen-
dant k pracím lingvistick˘m.

V souladu se sv˘mi vûdeck˘mi zásluhami byl
Gebauer ãlenem Královské ãeské spoleãnosti nauk,
od roku 1905 zastával funkci jejího místopfiedsedy,
a roku 1890 stál mezi prvními, panovníkem jmeno-
van˘mi ãleny âeské akademie.

GebauerÛv odkaz tkví nejen v jeho pramennû bo-
hatém a fundovaném díle, n˘brÏ i v síle ducha, jenÏ
vynikaje vûdeckou i lidskou stateãností, pÛsobil na
generace odchovancÛ ãeské univerzity. Pln˘m prá-
vem v té souvislosti hovofiíme o Gebauerovû filo-
logické ‰kole. �

JAN BOHÁâEK,
MasarykÛv ústav – Archiv AV âR, v. v. i.



V roce 2000 vzniklo v rámci Ústavu dûjin umûní 
AV âR vûdecké a dokumentaãní centrum pro v˘-

zkum umûní a kultury doby Rudolfa II. Studia Rudol-
phina, jeÏ je v˘sledkem dlouholetého v˘zkumu ru-
dolfínského umûní, kter˘ se na pÛdû Ústavu dûjin
umûní AV âR vedl od poloviny 60. let minulého stole-
tí. Ústav v pravideln˘ch intervalech pofiádal meziná-
rodní konference (1965, 1969, 1987, 1997), kde byly
prezentovány nejnovûj‰í v˘sledky tohoto v˘zkumu.
Pracovníci ústavu se podíleli také na pfiípravû první
velké v˘stavy vûnované rudolfínskému umûní v roce
1988 v Essenu a po roce 1989 iniciovali a realizovali
v˘stavu o vládû císafie Rudolfa II. v Praze. Tato nej-
obsáhlej‰í prezentace rudolfínského umûní byla
otevfiena v roce 1997 na PraÏském hradû a zahrno-
vala celkem pût v˘stavních celkÛ. Na závûr v˘stavy
uspofiádal Ústav dûjin umûní mezinárodní konferen-
ci, na níÏ se rozhodlo o zaloÏení centra Studia Rudol-
phina, které by soustfiedilo rozpt˘len˘ rudolfínsk˘ v˘-
zkum do Prahy na pÛdu Akademie vûd âR. V rámci
centra se buduje specializovaná knihovna, pomocné
databáze a kaÏd˘m rokem se zde koná nûkolik pfied-
ná‰ek ãesk˘ch i zahraniãních badatelÛ. V roce 2003
byl zaloÏen fond urãen˘ na podporu zahraniãních
i domácích studentÛ a zaãínajících rudolfínsk˘ch ba-
datelÛ, ktefií mají kaÏdoroãnû moÏnost bûhem nûko-
likat˘denních pobytÛ v centru pracovat.

Centrum jiÏ od roku 2000 vydává bulletin Studia
Rudolphina, v nûmÏ jsou vedle textÛ pfiedná‰ek, jeÏ
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Grafika Jiljí Sadelera
podle Hanse 
von Aachen:
Minerva pfiivádí
malífiství mezi
svobodná umûní.
Mûdiryt vznikl patrnû
pfied r. 1597.

k u l t u r a  a  s p o l e ã n o s t

byly bûhem roku prosloveny na
pÛdû ústavu, publikovány dal‰í
studie k aktuálním tématÛm,
práce stipendistÛ a ke kaÏdému
ãíslu je pfiipojena tématicky zamûfiená bibliografie.

Jedním z dal‰ích cílÛ centra je organizace nevel-
k˘ch pracovních zasedání s mezinárodní úãastí,
z nichÏ první – München – Prag um 1600 – se kona-
lo letos v bfieznu. Na jeho pfiípravû se podílela za ães-
kou stranu Beket Bukovinská (ÚDU AV âR) a za stra-
nu nûmeckou Thea Vignau-Wilberg z Mnichova.
Hlavním tématem bylo vymezení podobností a odli‰-
ností mezi vévodsk˘m dvorem v Mnichovû a rudolfín-
sk˘m dvorem v Praze v oblasti umûní, zejména
v souvislosti s tvorbou umûlcÛ, ktefií nejdfiíve praco-
vali v Mnichovû a pozdûji ode‰li do sluÏeb císafie Ru-
dolfa II. v Praze. Zasedání bylo pfiipraveno na zákla-
dû dlouhodobé spolupráce ãesk˘ch a zahraniãních
specialistÛ na období pfielomu 16. a 17. století, ktefií
jsou soustfiedûni kolem centra Studia Rudolphina.
Jednotlivé pfiíspûvky budou publikovány v samostat-
ném ãísle bulletinu Studia Rudolphina.

Souãástí programu byla i exkurze do Grafické sbír-
ky Národní galerie, kde si mohli úãastníci prohléd-
nout kresby související s tématem zasedání. Plnou
verzi pfiíspûvku naleznete na http://abicko.avcr.cz. �

BEKET BUKOVINSKÁ,
Ústav dûjin umûní AV âR, v. v. i.

Vûdecké a dokumentaãní centrum pro v˘zkum umûní
a kultury doby Rudolfa II. Studia Rudolphina spolu
se Staatliche Graphische Sammlung München zorganizovaly
v Ústavu dûjin umûní AV âR na jafie tohoto roku 
pracovní zasedání pod názvem München – Prag um 1600.

RUDOLFÍNSKÉ UMùNÍ
V PRAZE

KNIHOVNA AKADEMIE VùD âR A MEGABOOKS

Vás zvou na 7. roãník prodejní v˘stavy zahraniãní vûdecké literatury,
která se koná 17.–21. záfií 2007 dennû od 12 do 18 hodin 

v Oválné studovnû Knihovny Akademie vûd âR v budovû AV âR na Národní tfiídû v Praze.

Na knihy bude od 1. záfií 2007 aÏ do koneãného vyfiízení objednávek poskytnuta 10% sleva.
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I’ve always wondered how writers first start.
The Writer’s Almanac often comments on what first

stimulated writers.You might find it interesting, perhaps
inspiring. Consider the notion that Grafton was afraid
she might really murder her husband – “Write about
what you’re afraid of,” advised Don Barthelme. And
“get paid for it”? Samuel Johnson quipped: “No man,
but a blockhead ever wrote, except for money.”

Ulysses S.Grant, however, needed money.Ten years
after serving as President of the U.S. he learned that
his investments had been embezzled, and he was
completely broke and mired in debt. He
was also diagnosed with throat
cancer; his health was failing rapid-
ly, and he knew he didn’t have long
to live. He started to write to provide
for his family, despite being in pain
and dazed by medication. In less than
a year, he wrote 250 000 words.
During the last weeks, he could not
speak, but continued writing until he
finished his Personal Memoirs (1885)
four days before he died. It deserves its
reputation as great literature.

Sometimes people start to write for
apparently trifling reasons, or goaded by
impulses or whims. August Wilson for one;
he was 20 years old when he spent 20 dollars
to buy his first typewriter. “He typed his
name, just to see how it would look, and from
that point on he knew he wanted to be a writer.”
Robert Penn Warren, a Pulitzer Prize winner, intended
to be a chemist when he went to college. He took
a literature class from a popular professor, John Crowe
Ransom, and that did it – he left the laboratory
and strolled into the library. Frank Baum was telling
a story to neighborhood children, making it up as he
went along, when suddenly he stopped in mid-story,
and went inside to write it down. That was beginning
of The Wizard of Oz, an instant success when
published.

Katherine Anne Porter was far away from her
hometown in Texas, and years after the event that
became the seed of her masterpiece. The time and
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Sue Grafton was embroiled in a court battle for custody of her children,
and she fantasized about murdering her husband. "I knew I couldn’t pull 

it off," she said, "so I decided to put it in a book and get paid for it." 
She was then Sue Grafton, novelist.

SAYING IT 
…ON PAPER (17)

k u l t u r a  a  s p o l e ã n o s t

distance from the event must have provided the clarity
and interest she needed. She was in Europe, and
recalled a story she had been told as a child in Texas
about a man in her hometown who was accused
of murder, and who went door to door attempting
to persuade folks that he was innocent. That story
became her famous Noon Wine (1937).

Kierkegaard called off his wedding to Regine
because, as he reported in his diary, “I was a thousand
years too old for her.” Later in life, he admitted that

the loss of Regine had turned him into
a writer.

Dean Koontz’s wife challenged him
with a gift. “If you want to be a writer,”
she told him, “quit your job; I’ll support
you for five years.” In those five
years, he published 18 novels.

I’m not sure how to label
the stimulus J. K. Rowling expe-
rienced. She was on a train
journey when the train stopped
in the countryside. She looked
out the window at a field of cows,
and whammy, “Harry Potter just
strolled into my head fully
formed.” By the time the four-
hour trip was over, she had
the major characters in mind

and knew what major steps the characters
would take.

I imagine reasons and stories abound about
why people became writers. It could happen to any
of us. Beware. James Baldwin claims there’s nothing
you can do about it anyway: “If you’re going to be
a writer, there is nothing I can say to stop you; if you’re
not going to be a writer nothing I can say will help
you.”

These examples have dealt with life experiences
– what lies within the would-be writer. I guess it’s like
Louis Armstrong said: “If ya ain’t got it in ya, ya can’t
blow it out.” �

RICHARD HAAS,
Oddûlení studia jazykÛ ÚJâ AV âR

Do té doby zcela
neznámou 

J. K. Rowlingovou
celosvûtovû

proslavily pfiíbûhy
o Harrym Potterovi.

Zatímco první díl
vyprávûní 

o ãarodûjnickém
uãni vydalo

nakladatelství
Bloomsbury 

v Lond˘nû jiÏ pfied
deseti lety, letos

vydan˘m sedm˘m
dílem úspû‰ná fiada

údajnû konãí.
(Reprofoto obálky)



IDA RYSTONOVÁ
PRÒVODCE LIDOV¯MI NÁZVY ROSTLIN 
i jin˘ch léãiv˘ch pfiírodnin a jejich produktÛ
Publikace je soupisem lidov˘ch názvÛ rostlin z celého

svûta, ale i nebylinn˘ch léãiv˘ch prostfiedkÛ, tak jak je znali
a uÏívali na‰i pfiedkové. Není urãena pouze odborné vefiej-
nosti, ale v‰em milovníkÛm pfiírody, ktefií si jdou do lesa natr-
hat „chlapinu“ nebo „slepiãí prdelku“, a pfiitom nemají ani po-
nûtí, o jaké rostliny jde.

JAN HORSK ,̄ JAN NOVOTN ,̄ MILAN ·TEFANÍK
ÚVOD DO FYZIKÁLNÍ KOSMOLOGIE
Toto dílo je vûnováno v˘kladu Einsteinovy teorie gravi-

tace a matematick˘ch modelÛ v tzv. standardní kosmologii,
studiu ran˘ch v˘vojov˘ch etap vesmíru, v˘voji nepatrn˘ch
fluktuací hmoty v ran˘ch etapách v˘voje a procesÛm, které
vedou aÏ k dne‰ním velk˘m strukturám ve vesmíru.

MIROSLAV HOLATA
MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY
Autor podává ucelen˘ v˘klad o navrhování, v˘stavbû

a provozu mal˘ch vodních elektráren, které pfiedstavují je-
den z nejefektivnûj‰ích obnoviteln˘ch, ekologicky ãist˘ch
a bezodpadov˘ch zdrojÛ elektrické energie.

MAREK BLATN¯
METODOLOGIE PSYCHOLOGICKÉHO V¯ZKUMU:
KONSILIENCE V ROZMANITOSTI
Pro psychologick˘ v˘zkum je typická rozmanitost me-

todologick˘ch pfiístupÛ a zároveÀ vûdomí, Ïe jakákoliv me-
toda je jen prostfiedkem na cestû k poznání. Kniha, která je
vûnována památce na pfiední ãeskou metodoloÏku doc.
Lídu Oseckou, dokumentuje tento stav prostfiednictvím
souboru pÛvodních ãesk˘ch studií, které se zab˘vají napfi.
obecn˘mi metodologick˘mi otázkami, matematicko-statis-
tick˘mi postupy nebo propojováním kvalitativní a kvantita-
tivní metodologie.

DANIEL C. THOMAS
HELSINSK¯ EFEKT 
Mezinárodní zásady, lidská práva 
a zánik komunismu
Publikace zasvûcuje ãtenáfie do celého komplexu

helsinské problematiky. Popisuje cestu, na jejímÏ konci
byl Závûreãn˘ akt, dokument, kter˘ zakotvil 10 základ-
ních principÛ pro vztahy mezi úãastnick˘mi státy. Kniha
pojmenovává onen pfielom v dûjinách mezinárodní diplo-
macie, kter˘ pfiedstavovaly Helsinky tím, Ïe uãinily záleÏi-
tosti vnitfiního uspofiádání státÛ legitimním diplomatick˘m
tématem.
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ODBORNÉ PUBLIKACE
Z NAKLADATELSTVÍ 
ACADEMIA

NEJPRODÁVANùJ·Í KNIHY 
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA 
V SRPNU 2007

� 1. Finkenzzeller, X. – Rostliny Alp
(vydáno s podporou AV âR)

� 2. Derbyshire, J. – Posedlost
prvoãísly (vydáno s podporou
AV âR)

� 3. ·vácha, R., Platovská, M.
– Dûjiny ãeského v˘tvarného
umûní VI/1, 2/1958–2000
(vydáno s podporou AV âR)

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

� 5. Karpenko, V. – Alchymie, nauka
mezi snem a skuteãností

Tituly ostatních nakladatelÛ:

� 1. BÛÏek, V. – âlovûk ãeského
raného novovûku, Argo

� 2. Pojar, M. – Îidovská men‰ina
za druhé republiky, Îidovské
muzeum

� 3. Bachtin, M. M. – François
Rabelais a lidová kultura
stfiedovûku a renesance, Argo

� 4. Furet, F. – Francouzská revoluce,
2. díl – Ukonãit revoluci.
Od Ludvíka XVIII. po Julese
Ferryho, Argo

� 5. Manguel, A. – Dûjiny ãtení, Host

KnihkupcÛv tip:

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

MARIE PÁNKOVÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,

Václavské námûstí 34, Praha 1
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˘The modern conference centre, Centrum Liblice, of the Academy

of Sciences of the CR, after reconstruction jointly financed by
European Union, opened with ceremony 6th September 2007.
The unique blending of the Baroque architecture of Château
Liblice with state-of-the-art conference facilities offers an
exceptional environment for domestic and international
conferences, workshops, training courses and the like.

It is hoped Château Liblice will become the centre where
the scientific community can advance various areas of research.

EVENT OF THE MONTH
Philosophy in the streets
The Festival of Philosophy was born seven years ago in the north
Italian town of Modena. Its goal is to celebrate philosophy and
literature, to go out from the academic ivory towers to the squares
and parks and to address perceptive listeners and young people
especially. This year the festival crossed the borders of Italy and
was organized in the picturesque French town of Saint-Emilion.
The Academy of Sciences’ Institute of Philosophy also participated
in the town of Velké Mezifiíãí in Bohemian-Moravian Highlands
22–24th June 2007. The Festival in Velké Mezifiíãí was devoted to
Stability and Change: The Contemporary World and Philosophy.

TOPIC OF THE MONTH
Indicator productivity of Academy of Sciences of the Czech
Republic as indicated WoS in the years 1997–2006
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r e s u m é
SCIENCE AND RESEARCH
Well-disciplined molecules
By studying how a layer of molecules grows into an ordered
layer from the edge of a rectangular silicon wafer, the team
of Prof. Jan Genzer from the USA has established the time
evolution of self-propagating, self-assembly fronts. The team is
the first to confirm the phenomenon in a real physical system.

Astronomical Day at the Academy
The Czech National Committee for Astronomy under the auspices
of head manager ESO Catherine Cesarsky and AS CR President
Vaclav Paces organized on 8th of June 2007 the Astronomical
Day of the European Southern Observatory (in Chile) for Czech
industry.

The Russian view of global policy
The world well known theorist Andranik M. MigraÀjan, member
of the Russian Council on Foreign and Defense Policy, visited
the AS CR in the middle of June. He spoke about international
relations and also home politics.

The hot topic was the projected establishment of an American
radar base in the Czech Republic. The Russian side considers
the radar base in Czech Republic an important problem, Andranik
M. MigraÀjan said.



JAPONSKO A KOREA 
Dramatické sousedství
Cílem knihy je seznámit ãtenáfie se vzájemn˘mi vztahy mezi Japonskem

a Koreou, které v prÛbûhu posledních dvou tisíciletí procházely mnoha promû-
nami. Obãas byly pfiátelské, ãastûji je v‰ak provázely vût‰í ãi men‰í konflikty.
Publikace by mûla poslouÏit jako zdroj informací v‰em zájemcÛm o v˘chodní
Asii, ktefií pociÈují, Ïe dne‰ní „západní“ pohled na tuto ãást svûta je nejen velmi
zjednodu‰en˘ a povrchní, ale pojí se i s mnoha omyly a pfiedsudky.

Jano‰, J., Academia, Praha 2007. Vydání 1.

ALCHYMIE 
Nauka mezi snem a skuteãností
Alchymii se dnes vûnují historikové vûdy, ale také umûní a rovnûÏ psychologové.Tato kniha se soustfieìuje na

praktikující alchymii provozovanou v laboratoriích, a to pfiedev‰ím na tu, která posléze doÏívala v Evropû. Nejde
o souvislé líãení dûjin alchymie, ale o jednotlivé momenty, které tuto nauku charakterizují. Cílem publikace není
seznámit ãtenáfie jen s dÛleÏit˘mi postavami alchymie a jejich dílem, ale také s nov˘mi objevy posledních dese-
tiletí. Nûkteré z nich pomûrnû v˘raznû zmûnily dosavadní pohled na dûjiny alchymie.

Karpenko, V., edice Galileo, Academia, Praha 2007. Vydání 1.

ROSTLINY ALP
Druh˘ fotografick˘ atlas, navazující na úspû‰n˘ titul Rostliny Stfiedozemí, se vûnuje poznávání rostlin ze-

jména alpínského stupnû Alp. Ve v˘bûru 430 druhÛ nalezne ãtenáfi jak bûÏné druhy roz‰ífiené na vápencích
ãi silikátech cel˘ch Alp, tak nápadnû kvetoucí druhy charakteristické pouze pro nûkterou ãást rozlehlého alp-
ského pohofií. V doprovodném textu jsou zdÛraznûny i dal‰í podobné druhy a znaky, jimiÏ se li‰í. Jde o prv-
ní ãesk˘ titul, kter˘ se této tematice vûnuje.
Finkenzeller, X., edice Campanula, Academia, Praha 2007. Vydání 1.

TANEC NA HROBECH
Dosud neznám˘ historick˘ román slavného finského spisovatele se odehrává v roce 1809, kdy se Finsko

stalo souãástí carského Ruska a bojovalo o to, aby se nerozplynulo v barbarské v˘chodní fií‰i. Jádrem dûje
je vzplanutí ruského cara Alexandra I. k mladé a krásné Ulle, dcefii finského venkovského ‰lechtice. Autor
knihu napsal v roce 1944, kdy bylo Finsko ve válce se Sovûtsk˘m svazem, ale obraz mocenské politiky Rus-
ka, kter˘ dílo pfiiná‰í, je neuvûfiitelnû zajímav˘ a aktuální i dnes.

Waltari, M., Hejkal, HavlíãkÛv Brod 2007. Vydání 1.

OD KNÍÎAT KE KRÁLÒM
Sborník, kter˘ vychází u pfiíleÏitosti 60. narozenin Josefa Îemliãky, pracovníka Historického ústavu AV

âR, obsahuje 49 historick˘ch esejÛ z pera jeho pfiátel, kolegÛ a ÏákÛ. Jednotícím námûtem jsou dûjiny stfie-
dovûku v ‰irokém smyslu i jejich novodobá odezva (napfiíklad stfiedovûk ve filmu ãi v beletrii). Oslavence,
jenÏ sám nedávno naturalisticky drsnou stfiedovûkou detektivkou Kukatova zpovûì zabrousil i do hájemství
krásné literatury, jistû potû‰í, Ïe jedním z nich je
kontrafaktuální zamy‰lení, co by se moÏná stalo,

kdyby poslední Pfiemyslovec olomouck˘ atentát pfieÏil.
Kolektiv autorÛ, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2007. Vydání 1.

HIDÎRA
Pfiedmûtem monografie Milo‰e Mendela, pracovníka Orientálního ústavu

AV âR, je náboÏenská emigrace v dûjinách islámsk˘ch zemí. HidÏra je
obecnû nahlíÏena jako zlomov˘ moment Muhammadovy profecie, a zároveÀ
jako poãátek islámského mûfiení historického ãasu. Stala se symbolick˘m
i reáln˘m „bodem nula“, od nûhoÏ se poãínala kvalitativnû nová éra lidstva.
Publikace je jednou z mála studií, jeÏ nabízí podrobnou anal˘zu fenoménu hi-
dÏry ve vybran˘ch obdobích a oblastech islámsk˘ch dûjin a civilizace.

Mendel, M., Orientální ústav AV âR, Praha 2006. Vydání 1.
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Stranou od obce Liblice u Mûlníka, na místû pÛvodní tvrze, si nechali na konci 17. století Pachtové z Rájova vystavût své
honosné sídlo. Stavitel Giovanni Battista Alliprandi, v té dobû vyhledávan˘ dvorní architekt ãeské ‰lechty, jenÏ na‰í zemi
zanechal nejv˘znamnûj‰í barokní stavby, zde poprvé pouÏil monumentální styl s ústfiední stavbou kruhového pÛdorysu 

a vybíhajícími obytn˘mi kfiídly. Pozdûji se touto architekturou inspirovali stavitelé mnoh˘ch ‰lechtick˘ch sídel v Praze, 
zámku v Chlumci nad Cidlinou, ve Veltrusech, ‰pitálu v Duchcovû aj. Sochami a vázami na balkónû a terase i v˘zdobou stûn 

sally terreny byl zámek doplnûn ve 2. polovinû 18. století. Dne‰ní podobu dostaly i hospodáfiské budovy uzavírající ãestn˘ dvÛr
a také úpravy zámeckého parku se sítí cest, terasami a vodními kanály. V 19. století pfie‰el zámek do vlastnictví duchcovské vût-

ve Vald‰tejnÛ a Thun-HohensteinÛ, neÏ se roku 1945 stal majetkem státu.

MODERNÍ KONFERENâNÍ CENTRUM 
AKADEMIE VùD âR,

které se po rekonstrukci, jiÏ spolufinancovala Evropská unie, 
otevírá v prostorách zámku 6. záfií 2007, 

jedineãnû spojuje barokní architekturu 
s nejnovûj‰ími high-tech technologiemi.

Doufejme, Ïe se podafií úspû‰nû navázat na doby, 
kdy liblická setkávání posunovala vûdeckou komunitu 

o dal‰í krok dál v oblastech jejího bádání.

HaM


