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ARCHANDùL MICHAEL VÁÎÍ SKUTKY UâENCÒ;
reprodukce z knihy Jan Jifií Heinsch. Malífi barokní zboÏnosti, na jejímÏ vydání 
se podílela Správa PraÏského hradu a Ústav dûjin umûní AV âR.
Obraz je v majetku Oblastní galerie v Liberci.
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UMùNÍ VùDù
Novoroãním koncertem âeské filharmonie a Akademie vûd âR byl nejen slavnostnû „otevfien“ rok 2008,
ale také oslavy Hlávkova v˘roãí. Filharmonické tûleso rozeznûlo Rudolfinum dne 4. ledna 2008 tóny
Smetanovy Mé vlasti pod taktovkou dirigenta ZdeÀka Mácala.
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JUBILEJNÍ ROK
JOSEFA HLÁVKY
Nûktefií lidé vynikají bofiiv˘m pudem. Mohou mít sice dobr˘ úmysl,

zÛstávají v‰ak po nich trosky. Prav˘m opakem byl architekt a mece-
ná‰ Josef Hlávka, muÏ nejen cenn˘ch podnûtÛ, ale i velkorys˘ch ãinÛ.
Sto let po své smrti, jeÏ uplynou 11. bfiezna 2008, by sotva uvûfiil tomu,
Ïe nástupkynû jeho âeské akademie vûd a umûní se musí ãas od ãasu
strachovat o svou existenci.

UNESCO zafiadilo jubileum Josefa Hlávky mezi velká svûtová v˘roãí
roku 2008. Akademie vûd âR se spolu s Nadáním Josefa, Marie a ZdeÀ-
ky Hlávkov˘ch ujala pfiípravy vzpomínkov˘ch akcí, na nichÏ se bude
spontánnû podílet celá fiada v˘znamn˘ch institucí. Jejich pfiedznamená-
ním se stal pÛsobiv˘ kalendáfi na rok 2008, v nûmÏ doc. Jifií Kotalík
a Ing. arch. Jifií Voves mimo jiné pfiedstavují skvostná díla luÏanské
zámecké galerie. S programem jubilejního roku organizátofii seznámili
zástupce médií na tiskové konferenci 3. ledna 2008, o den pozdûji zaznû-
la na v˘roãním koncertu AV âR a âeské filharmonie k poctû spoleãného
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Interiér zámecké
kaple v LuÏanech
svûdãí o inspiraci

stavitele 
v byzantsk˘ch

prvcích.

lejního roku vyvrcholí 5. ãervna koncertem âeské
filharmonie ze skladeb autorÛ odmûnûn˘ch cenami
âeské akademie vûd a umûní. �

FRANTI·EK ·MAHEL,
pfiedseda Organizaãního v˘boru Jubilejního roku

Josefa Hlávky 
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mecená‰e Smetanova Má vlast. Z mnoha pfiiprave-
n˘ch akcí mohu tu vzpomenout jen nûkteré. Gran-
tová agentura âeské republiky a Národohospodáfi-
sk˘ ústav Josefa Hlávky pofiádají ve dnech 21. aÏ
22. ledna vûdeckou konferenci Financování vûdy
a budoucnost ãesk˘ch nadací, na 14. února pfii-
pravila odbornû zamûfiené kolokvium 1. lékafiská
fakulta Univerzity Karlovy, koncem kvûtna se
uskuteãní mezinárodní konference Kolektivní a in-
dividuální mecená‰ství a kultura vefiejného daru
v obãanské spoleãnosti. Souãástí konference pfii-
pravené Historick˘m ústavem AV âR, v. v. i., a Fi-
lozofickou fakultou Univerzity Karlovy bude i ex-
kurze do Hlávkova zámku v LuÏanech. Dopoledne
10. bfiezna bude v Pantheonu Národního muzea
odhalena Hlávkova busta, odpoledne se v mra-
morovém sále Lobkovického paláce uskuteãní
vernisáÏ Josef Hlávka. Národní galerie pfiipome-
ne Josefa Hlávku jako mecená‰e v˘tvarného umû-
ní v˘stavou, kterou 6. kvûtna otevfie v novû instalo-
vané expozici umûní 19. století v Jifiském klá‰tefie
na PraÏském hradû. První polovina Hlávkova jubi-



XXXI. zasedání Akademického snûmu se zúãast-
nilo 214 jeho ãlenÛ, coÏ je 83 % jejich celkového po-
ãtu. Jednání Snûmu zahájil a fiídil místopfiedseda
AV âR Ing. Pavel Vlasák. Úvodní projev k písemnû
pfiedloÏen˘m zprávám – zprávû o ãinnosti Akade-
mické rady od posledního zasedání Snûmu a závû-
reãné zprávû o prÛbûhu a v˘sledcích pfiemûny praco-
vi‰È AV âR na vefiejné v˘zkumné instituce – pfiednesl
pfiedseda AV âR prof. Václav Paães. V diskusi
k jeho projevu vystoupila s dÛleÏit˘m pfiíspûvkem
první místopfiedsedkynû Rady pro v˘zkum a v˘voj
PhDr. Miroslava Kopicová. Dal‰ími diskutujícími
byli pfiedseda V˘boru Poslanecké snûmovny pro
vûdu, vzdûlání, kulturu, mládeÏ a tûlov˘chovu
dr. Walter Barto‰, pfiedseda Rady vysok˘ch ‰kol
prof. Vladimír Haasz  a ‰est dal‰ích ãlenÛ a hostÛ
Snûmu. Jednání Snûmu pozdravil téÏ novû jme-
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novan˘ ministr ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy
Mgr. Ondfiej Li‰ka.

V dal‰ích bodech programu pfiedloÏil místopfied-
seda AV âR prof. Jifií Draho‰ návrh na zfiízení no-
vého pracovi‰tû AV âR – Biotechnologického ústa-
vu AV âR, v. v. i., a ãlen pfiedsednictva Akademické
rady a pfiedseda její Ekonomické rady RNDr. Jifií
Rákosník podal zprávu o souãasné ekonomické
situaci AV âR a odÛvodnil návrh jejího rozpoãtu
na rok 2008. Pravidelnou zprávu Dozorãí komise
Akademického snûmu pfiednesl její pfiedseda
prof. Jaroslav SpíÏek.V prÛbûhu jednání Snûmu se
uskuteãnila téÏ doplÀovací volba do Vûdecké rady
AV âR na zbytek funkãního období 2005–2009.

Zasedání Snûmu bylo zakonãeno projednáním
a schválením usnesení, jehoÏ návrh pfiipravila návrho-
vá komise Snûmu v ãele s prof.Václavem Skleniãkou.

Ke XXXI. zasedání Akademického snûmu AV âR se jeho ãlenové,
pfiedstavitelé vûdeck˘ch pracovi‰È, zástupci vysok˘ch ‰kol a dal‰í hosté 
se‰li dne 18. prosince 2007 stejnû jako v letech minul˘ch v Majakovského sále 
Národního domu na Vinohradech.Témûfi po roce, kdy se pracovi‰tû Akademie vûd 
âeské republiky pfiemûnila z pfiíspûvkov˘ch organizací na vefiejné v˘zkumné instituce
a zaãala pracovat v nov˘ch právních, ekonomick˘ch i organizaãních podmínkách,
mohl pfiedseda AV âR prof. Václav Paães shrnout nároãné období zásadních zmûn.

ROâNÍ BILANCE AKADEMIE
V NOV¯CH PODMÍNKÁCH 
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XXXI. zasedání Akademického snûmu se schází 
témûfi rok poté, co se pracovi‰tû Akademie pfie-

mûnila z pfiíspûvkov˘ch organizací na vefiejné v˘-
zkumné instituce a zaãala pracovat v nov˘ch práv-
ních, ekonomick˘ch i organizaãních podmínkách.
Proto pfiedkládám i struãnou závûreãnou zprávu
o prÛbûhu a dosavadních v˘sledcích této pfiemûny.

Lze myslím fiíci, Ïe v souãasné dobû byla úspû‰nû
dokonãena první etapa pfiemûny celé soustavy aka-
demick˘ch pracovi‰È na vefiejné v˘zkumné instituce.
Byly vydány a bez pfiipomínek registrovány nové zfii-
zovací listiny v‰ech pracovi‰È AV âR. Do vlastnictví
pracovi‰È byl – aÏ na nepatrné v˘jimky – pfieveden té-
mûfi sedmnáctimiliardov˘ majetek, k nûmuÏ mûla
v minulosti pouze právo hospodafiení. Majetkem
v pfiíslu‰nosti hospodafiení Akademie vûd âR jiÏ zÛ-
stávají pouze nemovitosti v Praze – Legerovû a Va-
lentinské ulici a v Brnû-Pisárkách. V souladu se zá-
konem o vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch institucích a se
Stanovami Akademie vûd byly bez jak˘chkoli váÏnûj-
‰ích problémÛ konstituovány nové orgány pracovi‰È
– Rady pracovi‰È, jejich fieditelé a dozorãí rady. Zhru-
ba na tfietinû ústavÛ se pfiitom jejich rady rozhodly
zvolit sv˘mi pfiedsedy fieditele pracovi‰È, ãímÏ vznikla
vlastnû „personální unie“ obou tûchto funkcí. Bude
tfieba, aby nositelé obou funkcí peãlivû a v souladu
se zákonem a Stanovami AV âR rozli‰ovali, o kte-
r˘ch vûcech mohou jako fieditelé pracovi‰È rozhodo-
vat sami a kdy bude nutno jednání a rozhodnutí
o nich uskuteãnit v radû pracovi‰tû. Ve zb˘vajících
dvou tfietinách pracovi‰È, kde jsou funkce fieditele
a pfiedsedy rady pracovi‰tû oddûleny, bude zase ne-
smírnû dÛleÏitá vûcná a korektní spolupráce obou
orgánÛ a zvlá‰tû fieditele a pfiedsedy rady. Praktické
zku‰enosti jistû ãasem ukáÏí, kter˘ z obou pouÏit˘ch
modelÛ bude v konkrétních podmínkách efektivnûj‰í.

âekají nás je‰tû dal‰í úkoly. Pfiedev‰ím pÛjde
o první v˘roãní hodnocení ãinnosti ústavÛ jako ve-
fiejn˘ch v˘zkumn˘ch institucí, tedy o hodnocení za
rok 2007. Situace se ponûkud komplikuje tím, Ïe
bude nutno v pfiedstihu pfiipravit podklady pro v˘-
roãní zprávu Akademie vûd âR jako celku, která
musí b˘t pfiedloÏena jarnímu zasedání Snûmu, dále
podklady pro chystané, velmi v˘znamné prÛbûÏné
hodnocení vûdecké práce a v˘zkumn˘ch zámûrÛ
za léta 2005–2007 a koneãnû v˘roãní zprávy jedno-
tliv˘ch pracovi‰È. Tyto v˘roãní zprávy budou mít po-
nûkud odli‰n˘ charakter neÏ dosud a budou vedle
v˘sledkÛ v˘zkumu zahrnovat i rozbor a hodnocení
ekonomické aktivity pracovi‰È ovûfiené auditem. Je-
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jich dokonãení a zvefiejnûní je zákonem termínová-
no aÏ 30. ãervnem pfií‰tího roku.

Na v˘roãní hodnocení ãinnosti pracovi‰È a jejich
fiídících orgánÛ bude navazovat i odmûÀování fiedi-
telÛ, pfiedsedÛ, místopfiedsedÛ a ãlenÛ rad praco-
vi‰È i dozorãích rad.

Na základû podnûtÛ reflektujících zku‰enosti
s dosavadními majetkov˘mi pfievody hodláme pfii-
pravit také novelizaci smûrnice o postupu pracovi‰È
pfii nakládání s majetkem a majetkov˘mi právy, kte-
rá umoÏní, aby byly nûkteré ménû závaÏné právní
úkony do budoucna ponechány v plné pravomoci
orgánÛ pracovi‰È (vãetnû dozorãích rad).

Pfiemûna ústavÛ na vefiejné v˘zkumné instituce
znamenala velikou organizaãní a administrativní zá-
tûÏ.V‰em, ktefií se o její realizaci zaslouÏili, proto pat-
fií upfiímné podûkování. ZároveÀ si v‰ak musíme uvû-
domit, Ïe to je pouze zaãátek celého procesu. Nyní
vstupujeme do etapy praktického fungování v. v. i.,
v níÏ bude tfieba moÏností a v˘hod, které pfiiná‰í nové
právní postavení pracovi‰È a jejich zv˘‰ená samostat-
nost a odpovûdnost zejména v ekonomické sféfie,
plnû vyuÏít, co nejvíce z nich vytûÏit pro zv˘‰ení kva-
lity a efektivnosti na‰í vûdecké práce a zároveÀ se vy-
hnout i moÏn˘m rizikÛm spojen˘m se samostatn˘m
hospodafiením. Nyní lze udûlat daleko více pro vût‰í
podporu a lep‰í odmûÀování excelentních vûdcÛ, pro
oboustrannû v˘hodnou spolupráci s vysok˘mi ‰kola-
mi, pro v˘razné posílení pfiímé, vzájemnû prospû‰né
souãinnosti s podnikatelskou sférou, pro úãelné roz-
víjení i jin˘ch ãinností pracovi‰È, pro budování spin-off
firem a dal‰ích institucí, které budou pfiispívat k lep‰í-
mu vyuÏívání v˘sledkÛ na‰í práce. ·kála a rozsah
moÏností jsou samozfiejmû v jednotliv˘ch oblastech
v˘zkumné ãinnosti Akademie a na jednotliv˘ch pra-
covi‰tích velmi rÛzné, ale aspoÀ nûkteré z nich exi-
stují opravdu v‰ude. A tady uÏ bude záleÏet na ini-
ciativû, vynalézavosti a aktivitû vedení a v‰ech
zamûstnancÛ ústavÛ, aby dokázali správnû posou-
dit svoje síly a moÏnosti a co nejlépe jich vyuÏili.

Je ale tfieba vyhovût v‰em zákonn˘m podmín-
kám. Zejména se jedná o to, abychom na‰imi akti-
vitami nenaru‰ovali volnou hospodáfiskou soutûÏ,
aby se dotace z vefiejn˘ch prostfiedkÛ nepouÏívaly
pro komerãní úãely nad rámec zákona o v. v. i. Za to
jsou v plné mífie odpovûdni fieditelé a Rady praco-
vi‰È. ZdÛrazÀuji opût, Ïe se máme vûnovat pfiede-
v‰ím vûdû a komerãní aktivity mají b˘t prÛhlednû
vyvedeny mimo ústavy – a k tomu nám právû zákon
o v. v. i. dává pfiíleÏitost.

Z PROJEVU P¤EDSEDY AKADEMIE VùD âR
PROF. VÁCLAVA PAâESA
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Pfiemûna pracovi‰È AV âR na vefiejné v˘zkumné
instituce zaloÏila ov‰em, coÏ si zatím ne vÏdy plnû
uvûdomujeme, i nové postavení Akademie vûd,
konkrétnû tedy jejího Snûmu, pfiedsedy, Akademic-
ké rady, Vûdecké rady i Kanceláfie AV âR jako jejich
v˘konného úfiednického aparátu ve vztahu k praco-
vi‰tím AV âR.

Akademie vûd a její orgány zÛstaly i v novém uspo-
fiádání organizaãní sloÏkou státu. Ve vztahu k praco-
vi‰tím jiÏ nejsou nadfiízenou správní institucí pracovi‰È,
ale jejich zfiizovatelem a jejich úkolem je pfiedev‰ím
pracovi‰tím pomáhat a usnadÀovat jim práci.

V˘znamnou úlohu pfii naplÀování funkce Akade-
mie vûd âR jako zfiizovatele mají dozorãí rady praco-
vi‰È. Ty musí fungovat jako skuteãná „prodlouÏená
ruka zfiizovatele“ a dbát nejen o právní pofiádek na
pracovi‰tích a o jejich úãelné a odpovûdné hospoda-
fiení, ale peãovat i o to, aby z rÛzn˘ch vnitfiních i vnûj-
‰ích pfiíãin nedocházelo k oslabování a podlamování
kvality a efektivnosti hlavní v˘zkumné ãinnosti praco-
vi‰È, pro jejíÏ uskuteãÀování byla zfiízena.

Závûrem této ãásti své zprávy bych chtûl naléhavû
zdÛraznit tuto my‰lenku: Pfiemûnou pracovi‰È AV âR
na vefiejné v˘zkumné instituce se soustava pracovi‰È
stala do urãité míry, zejména z ekonomického hledis-
ka volnûj‰í. Podle mého pfiesvûdãení v‰ak nesmíme
pfiipustit oslabení jednoty a solidarity celé této demo-
kraticky uspofiádané a sam˘mi vûdci spravované
soustavy. Jedinû tak se ubráníme tomu, ãeho jsme
bohuÏel svûdky v nûkter˘ch jin˘ch úsecích na‰eho
v˘zkumu, totiÏ Ïe dochází k podfiízení vûdeck˘ch in-
stitucí administrativním strukturám s byrokratick˘m
nádechem, které nadto podléhají promûnliv˘m poli-
tick˘m vlivÛm. A stejnû tak je nadále potfiebné, aby
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i v nov˘ch podmínkách dále pokraãovala úzká pfiátel-
ská spolupráce pracovi‰È jak v rámci jednotliv˘ch obo-
rov˘ch sekcí, tak i na regionálním základû. Prospû‰-
nost takové spolupráce ostatnû jasnû prokazuje
napfiíklad stále se rozvíjející ãinnost SdruÏení jiho-
moravsk˘ch pracovi‰È AV âR v Brnû.

Jedním z velmi pozitivních rysÛ pfiechodu pracovi‰È
AV âR na vefiejné v˘zkumné instituce je – alespoÀ
podle na‰ich zku‰eností – fakt, Ïe tato zmûna nijak
nepfiíznivû neovlivnila jejich v˘zkumnou, vzdûlávací
a ostatní základní ãinnost. Úplné údaje budeme mít
ov‰em k dispozici aÏ pfii v˘roãním hodnocení na‰í
ãinnosti za rok 2007 a po provedení jiÏ zmínûného
prÛbûÏného hodnocení v˘zkumné ãinnosti a v˘zkum-
n˘ch zámûrÛ pracovi‰È za léta 2005–2007.

ZdÛrazÀuji, Ïe nás ãeká prÛbûÏné hodnocení
ústavÛ, které sice nebude mít dopad na zásadní
zmûnu financování, ale umoÏní vedení ústavÛ pfii-
jmout opatfiení pro hodnocení v roce 2011, které
bude mít zásadní v˘znam pro dal‰í smûfiování ústa-
vÛ a pro jejich financování, pfiípadnû aÏ pro jejich
dal‰í existenci. Stále je‰tû nemÛÏeme b˘t spokojeni
s jasnou podporou vûdecké excelence a s rychlostí
reakce na v˘voj vûdy.

JiÏ nûkolikrát jsem na zasedáních na‰eho Snûmu
zdÛraznil, Ïe Akademie vûd jako v˘znamná ãeská in-
stituce základního vûdeckého v˘zkumu se musí stále
v˘raznûji profilovat i jako instituce vzdûlávací a kultur-
ní. Základem na‰í úlohy ve vzdûlávání bylo tradiãnû
vedení doktorandÛ. Mnozí z vás nyní pfiecházejí spí-
‰e na zapojování postdoktorandÛ do fie‰ení projektÛ.
Oproti vedení doktorandÛ to má v˘hody, a tím je po-
tenciál na‰ich pracovi‰È pro ‰kolení doktorandÛ stále
ménû vyuÏíván. UpozorÀoval jsem opakovanû na
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tento dÛsledek na‰eho podfiízeného postavení v ob-
lasti terciárního vzdûlávání. Obávám se, Ïe podobné
to bude i se zapojováním na‰ich pracovníkÛ do pfied-
ná‰kové ãinnosti na vysok˘ch ‰kolách, protoÏe pfied-
ná‰ení není uznateln˘m v˘sledkem v˘zkumu a pro-
stfiedky na pedagogickou ãinnost z rozpoãtové
kapitoly M·MT nedostáváme.

Jsem rád, Ïe v práci ediãní a vûdeckopopularizaã-
ní se stále více cílenû zamûfiujeme na stfiedo‰kol-
skou mládeÏ. Mimofiádnû úspû‰n˘m poãinem v této
oblasti se stal 7. t˘den vûdy a techniky. V pûti mûs-
tech, kde sídlí pracovi‰tû AV âR, se uskuteãnily
pfiedná‰ky, v˘stavy, konference a jiné akce. Bûhem
DnÛ otevfien˘ch dvefií si témûfi 9000 zájemcÛ pro-
hlédlo 79 pracovi‰È Akademie.

Kulturní poslání Akademie vûd âR zdÛrazÀujeme
dobfie fungující smlouvou o na‰í spolupráci s âes-
kou filharmonií a v minul˘ch dnech novû uzavfienou
smlouvou o spolupráci s Národním divadlem, které
jsou v˘razem Ïivého sepûtí tûchto v˘znamn˘ch ná-
rodních institucí. Ze stejn˘ch dÛvodÛ podporujeme
i aktivity Galerie Mezinárodního centra pro umûní
a nové technologie (CIANT), která usilují o propojo-
vání vûdecké a umûlecké kreativity.

Máme smlouvy o spolupráci nejen s vysok˘mi
‰kolami, v˘robními podniky a kulturními institucemi,
ale také napfiíklad s Pardubick˘m krajem, kde se
spolupráce neomezuje uÏ jen na program Orlicko.
Pfied podpisem je téÏ smlouva o spolupráci s mûs-
tem Brnem, dÛleÏitá zejména pro pfiípravu projektÛ
do OP VaVpI.

V˘zvou pro dal‰í rozvíjení vzdûlávací a kulturní
ãinnosti v roce 2008 bude 100. v˘roãí úmrtí me-
cená‰e na‰í vûdy, umûní a vzdûlanosti a zaklada-
tele âeské akademie vûd a umûní Josefa Hlávky,
které bude slaveno po cel˘ tento jubilejní rok jako
svûtové kulturní v˘roãí UNESCO. Od ledna aÏ do
listopadu 2008 se za rozsáhlé úãasti Akademie
vûd âR uskuteãní fiada koncertÛ, konferencí,
pfiedná‰ek, v˘stav a dal‰ích akcí, bude vydána
stfiíbrná pamûtní mince a budou udûleny medaile
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Zasedání
Akademického

snûmu fiídil
místopfiedseda 

AV âR Pavel Vlasák
(vlevo), uprostfied
ãestn˘ pfiedseda

Rudolf Zahradník
a Walter Barto‰,

pfiedseda V˘boru
poslanecké

snûmovny pro vûdu,
vzdûlání, kulturu,

mládeÏ 
a tûlov˘chovu.

a ceny Josefa Hlávky. Oslavovat se bude také
v Rakousku, jmenovitû ve Vídni za v˘znamné
podpory velvyslankynû Rakouska v âR Margot
Klestil-Loefler.

Pokládám za potfiebné zab˘vat se také nûkter˘mi
vnûj‰ími vztahy Akademie v evropském i vnit-

rostátním mûfiítku a politick˘m prostfiedím, v nûmÏ
pracujeme a které má pro úspûch na‰í ãinnosti ne-
zanedbateln˘ a v nûkter˘ch pfiípadech pfiímo zá-
sadní v˘znam. Pfiedev‰ím jsou to na‰e vztahy k Ev-
ropské unii a integrace na‰í vûdy do evropského
v˘zkumného prostoru.

V prvních v˘zvách na pfiedkládání projektÛ do
7. rámcového programu bylo z âeské republiky podá-
no celkem 560 projektÛ, z toho 106 projektÛ s úãastí
pracovi‰È AV âR.To je relativnû slu‰n˘ v˘sledek, jehoÏ
v˘znam je ov‰em omezen tím, Ïe oãekávaná úspû‰-
nost tûchto projektÛ je pouze asi 22 %. Proto naléha-
vû pfiipomínám, Ïe k 30. listopadu 2007 byl zvefiejnûn
dal‰í soubor v˘zev, a prosím, abyste vûnovali maxi-
mální pozornost pfiípravû a podávání dal‰ích projektÛ.

V této souvislosti mohu s potû‰ením oznámit,
Ïe se v poslední dobû podafiilo odstranit nûkteré
legislativní pfiekáÏky, které dosud komplikovaly
na‰i úãast na evropsk˘ch projektech. Zákonem
ã. 261/2007 Sb. byla mimo jiné provedena dlouho
poÏadovaná novela zákona ã. 235/2004 Sb., o dani
z pfiidané hodnoty, která do budoucna od této danû
osvobozuje prostfiedky ze zdrojÛ Evropské unie, ur-
ãené na podporu projektÛ v˘zkumu a v˘voje, a po-
skytuje nárok na vrácení danû i tûm, ktefií byli v mi-
nulosti nuceni ji uhradit.

Dal‰í dobrou zprávou je pfiijetí zákona
ã. 171/2007 Sb., kter˘ umoÏÀuje, aby Ministerstvo
‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy na Ïádost uchaze-
ãÛ hradilo z institucionálních prostfiedkÛ poÏadova-
nou finanãní spoluúãast v mezinárodních v˘zkum-
n˘ch projektech. Vydání naléhavû potfiebného
provádûcího pfiedpisu k tomuto zákonu se sice zpo-
zdilo, vûfiíme v‰ak, Ïe stabilizované M·MT prová-
dûcí pfiedpisy brzy vydá.

Ke schválení se blíÏí novelizace tzv. cizineckého
zákona, která v souladu s pfiíslu‰nou evropskou
smûrnicí podstatnû zjednodu‰í pfiijímání cizích vû-
deck˘ch pracovníkÛ na na‰ich ústavech. Domní-
vám se, Ïe tohoto uvolnûní bychom mûli v maxi-
mální mífie vyuÏít zejména pro posílení na‰ich
pracovi‰È zdatn˘mi zahraniãními postdoktorandy.

MÛÏeme-li hodnotit celkem pozitivnû nástup do
7. rámcového programu, pak na‰e úãast v progra-
mu grantové podpory vynikajících mlad˘ch vûdec-
k˘ch pracovníkÛ Ideas, vyhlá‰eném Evropskou
v˘zkumnou radou, je zklamáním. Nyní probíhá
ãást programu urãená vynikajícím v˘zkumn˘m
pracovníkÛm bez vûkového omezení. Znovu vás
vyz˘vám, abyste jí vûnovali pozornost, usilovali
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o podání kvalitních Ïádostí a alespoÀ zãásti tak
napravili pfiedchozí nezdar.

Pokud jde o vyuÏití strukturálních fondÛ Evropské
unie, je potfieba tuto problematiku sledovat a pfieko-
návat vzniklé zpoÏdûní i dal‰í nedostatky.

Na‰e pracovi‰tû se zapojila do pfiípravy mnoha
stfiedních projektÛ a do nûkolika velk˘ch projektÛ
s rozpoãtem nad 1,5 mld. Kã (napfi. projekty s UK
(BIOCEV), MU a VÚT Brno (CEITEC a CESLAB 
– kter˘ má vyslovenû stfiedoevropsk˘ rozmûr),
dále IAV, spoleãn˘ projekt s âVUT, a také projekt
zamûfien˘ na materiálov˘ v˘zkum (s Univerzitou
Pardubice).

AV âR se zapojila do diskuse o Zelené knize,
strategickém dokumentu Evropské unie vûnovaném
perspektivám Evropského v˘zkumného prostoru.
Souhrnné stanovisko Akademie pfiíznivû ocenil ev-
ropsk˘ komisafi pro vûdu a v˘zkum Janez Potoãnik.

V tomto smyslu jsou pro nás dal‰í v˘zvou pfiípravy
na pfiedsednictví âeské republiky v Evropské unii
v první polovinû roku 2009. Vláda pfiikládá aktivní
úãasti AV âR na pfiípravû a realizaci tohoto úkolu vel-
k˘ v˘znam. Byl jsem jmenován ãlenem poradního
sboru místopfiedsedy vlády Alexandra Vondry a fiada
dal‰ích zástupcÛ AV âR pracuje v dal‰ích pomoc-
n˘ch a poradních orgánech pro toto pfiedsednictví.
Prioritou na‰í aktivity v oblasti v˘zkumu a v˘voje
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bude vytváfiení evropského v˘zkumného prostoru
bez bariér s moÏnostmi pohybu v˘zkumn˘ch pracov-
níkÛ a sdílení znalostí a infrastruktur.

V posledních mûsících nab˘vají stále vût‰í aktuál-
nosti a závaÏnosti diskuse a jednání o celkovém
celostátním uspofiádání a koncepci dal‰ího v˘voje
na‰í vûdy a vysokého ‰kolství. Jde pfiedev‰ím o ná-
vrh oznaãen˘ jako Reforma struktury v˘zkumu a v˘-
voje, na nûmÏ se v souãasné dobû intenzivnû pra-
cuje ve vládní Radû pro v˘zkum a v˘voj a kter˘ by
podle posledních pokynÛ pfiedsedy vlády mûl b˘t
pfiedloÏen ke schválení vládû jiÏ v bfieznu pfií‰tího
roku. A soubûÏnû s tím probíhá v rámci Ministerstva
‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy i diskuse o pfiípravû
tzv. Bílé knihy terciárního vzdûlávání, která by mûla
fie‰it koncepci uspofiádání a v˘voje na‰eho vysokého
‰kolství.

Takov˘ch zásadních diskusí, které jsou nepochyb-
nû Ïádoucí a uÏiteãné, se Akademie vûd âR vÏdy
v minulosti aktivnû úãastnila a nehodlá v tom polevit
ani do budoucna. Pfiipomínám, Ïe sám Akademick˘
snûm na svém XXVIII. zasedání dne 20. dubna 2006
podpofiil sv˘m usnesením pfiípravu novely zákona
ã. 130/2002 Sb., o podpofie v˘zkumu a v˘voje, ostat-
nû dosud nerealizované, a zároveÀ formuloval i priori-
ty, ke kter˘m by novelizace zákona mûla smûfiovat.
A na XXIX. zasedání pfied rokem povûfiil Snûm
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Akademickou radu, aby vedla dal‰í jednání ve vûci
uspofiádání státní správy ve v˘zkumu a v˘voji a jeho
financování tak, aby byla zachována a posílena na-
dresortní pÛsobnost Rady pro v˘zkum a v˘voj a aby
byl zachován demokratick˘ systém fiízení Akade-
mie vûd. Není tedy pochybnosti o tom, Ïe jsme
i nyní pfiipraveni k pokraãování racionální diskuse
o reformû struktury v˘zkumu a v˘voje. ZneklidÀuje
nás v‰ak, Ïe tûchto zásadních diskusí bohuÏel vyu-
Ïili nûktefií (vlastnû) jednotlivci k prosazování poÏa-
davkÛ, které nesmûfiují k racionálnímu fie‰ení sku-
teãn˘ch problémÛ, ale jejichÏ cílem je destabilizovat
ãinnost v˘zkumn˘ch pracovi‰È Akademie vûd, a do-
konce zpochybÀovat i samu dal‰í existenci Akade-
mie. Tyto názory a poÏadavky nejsou podloÏeny
Ïádnou konkrétní a precizní anal˘zou a jsou v roz-
poru i s jednoznaãn˘mi zku‰enostmi vyspûl˘ch ev-
ropsk˘ch zemí, v nichÏ vesmûs existuje a úspû‰nû
se uplatÀuje úãeln˘ dualismus vzájemnû úzce pro-
pojeného univerzitního a nezávislého mimouniver-
zitního v˘zkumu.

S ãím máme zásadní a dlouhodob˘ problém, je
nedokonalá metodika hodnocení v˘sledkÛ v˘-

zkumu Radou pro v˘zkum a v˘voj.Tato jiÏ dlouho kri-
tizovaná metodika negativnû a nespravedlivû posti-
huje zejména Akademii vûd a v nûkter˘ch pfiípadech
vede aÏ ke znevaÏování na‰í vûdecké práce. Pfiitom
lze z nezávisl˘ch zdrojÛ snadno ovûfiit a doloÏit toto:
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V posledních pûti letech (2002–2006) dostávala Aka-
demie vûd âR pfiibliÏnû 24–25 % z celkov˘ch pro-
stfiedkÛ státního rozpoãtu na v˘zkum a v˘voj, jichÏ
ov‰em musela (napfiíklad na rozdíl od vefiejn˘ch vy-
sok˘ch ‰kol a dal‰ích institucí) vyuÏívat na ve‰keré
své v˘daje. Za tuto ãtvrtinu prostfiedkÛ produkovala
pracovi‰tû AV âR mimo mnohého jiného pln˘ch
37,5 % mezinárodnû uznávan˘ch v˘sledkÛ ãeské
vûdy, publikovan˘ch v impaktovan˘ch ãasopisech,
a dosáhla podle Science Citation Indexu dokonce
50 % citací v‰ech ãesk˘ch vûdeck˘ch prací. A Aka-
demie vûd je nadto jedinou institucí v˘zkumu a v˘vo-
je v âR, která po celou dobu své existence periodic-
ky a nároãnû hodnotí svá pracovi‰tû za úãasti
nejpovolanûj‰ích domácích i zahraniãních odborníkÛ
a promítá v˘sledky tohoto hodnocení do financování
ústavÛ. Je tedy tfieba, aby i celostátnû uplatÀovaná
metodika hodnocení co nejcitlivûji a nejpfiesnûji za-
chycovala jak kvantitu, tak zejména i kvalitu dosaho-
van˘ch v˘sledkÛ. A stejnû tak musí b˘t spravedlivû,
nepfiedpojatû a na základû skuteãnû srovnateln˘ch
podkladÛ posuzována i efektivita v˘zkumu, tedy
vztah dosahovan˘ch v˘sledkÛ k vynaloÏen˘m nákla-
dÛm. Oãekáváme, Ïe nová metodika hodnocení, na
níÏ se nyní v Radû pro v˘zkum a v˘voj za na‰í úãas-
ti pracuje a která má b˘t poprvé pouÏita pfii hodnoce-
ní za rok 2007, odstraní dosavadní hrubé závady
a poskytne koneãnû kvalitní podklady pro dal‰í roz-
hodování ve finanãní i vûdecko-organizaãní oblasti.
Poslední v˘voj v pfiípravû reformy VaV vládní Radou
dává nadûji, Ïe se dopracujeme dobrého systému.
O tûchto závaÏn˘ch problémech vût‰ina z vás ví,
a tak se jimi dne 5. prosince 2007 iniciativnû zab˘va-
lo i shromáÏdûní fieditelÛ a pfiedsedÛ rad pracovi‰È
AV âR.

Vûfiím, Ïe jednání XXXI. Akademického snûmu
bude pfiínosem nejen pro Akademii vûd âR,

její pracovi‰tû a pracovníky, ale pfiedev‰ím pro dal-
‰í rozvoj celé na‰í vûdy.

Plné znûní projevu naleznete na
http://abicko.avcr.cz. �

-red-
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Jsem ráda, Ïe mám to vzácné privilegium b˘t 
1. místopfiedsedkyní Rady, a proto povaÏuji za

svou povinnost vás dnes informovat o tom, jaké
úvahy se rodí kolem nové reformy podpory v˘zku-
mu a jak˘m zpÛsobem s vámi budou komuniková-
ny. Velmi vítám nabídku pana pfiedsedy Akademie
vûd ke komunikaci a spolupráci, která ale pfiece
probíhá i nyní. Rada pro v˘zkum a v˘voj pfiipravuje
a diskutuje své návrhy reformy nejprve v pfiedsed-
nictvu, kde máte zastoupení. Dále je projednává na
zasedání celé RVV, kde máte zastoupení, za pfií-
tomnosti stál˘ch hostÛ Rady, mezi nimiÏ máte také
své zástupce. PovaÏuji otevfienou diskusi za samo-
zfiejmou vûc, protoÏe reforma znamená velmi zá-
vaÏná rozhodnutí s velk˘m dopadem na v˘zkumné
aktivity v‰ech institucí, které se v˘zkumnou ãinnos-
tí zab˘vají a mezi nimiÏ je Akademie vûd tou nejv˘-
znamnûj‰í.Vám nemusím zdÛrazÀovat, Ïe v globál-
ní ekonomické soutûÏi mÛÏeme obstát, jen kdyÏ
inovaãní v˘konnost na‰í zemû dostane nov ,̆ zá-
sadní impuls. Nejsme levnou zemí, musíme vytvofiit
jinou konkurenãní v˘hodu. Základ, na kterém na‰e
budoucí prosperita musí stát, je znám˘ trojúhelník:
V˘zkum – vzdûlání – inovace.
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Pan pfiedseda se tady zmínil, Ïe ve v‰ech tfiech
tûchto oblastech probíhají reformy. Ano, a je to mi-
mofiádná pfiíleÏitost, protoÏe to znamená, Ïe v‰ech-
ny tfii systémy jsou soubûÏnû otevfiené pro zmûny.
Je ‰ance provést reformy koordinovanû, aby jedna
podpofiila druhou, aby se uskuteãnily ve vzájemné
synergii.

V pfiipravované reformû zákona o podpofie v˘zku-
mu a v˘voje usilujeme o to, abychom vefiejné pro-
stfiedky investovali do základního v˘zkumu, kter˘
pfiiná‰í zásadní nové poznatky srovnatelné se svû-
tem, a abychom prostfiedky aplikovaného v˘zkumu
investovali do takového v˘zkumu, kter˘ bude pro
na‰i zemi ekonomicky pfiínosn .̆

Reforma má:
� Zv˘‰it pfiínosy v˘zkumu, v˘voje a inovací pro ães-

kou ekonomiku;
� Zkvalitnit systém podpory v˘zkumu, v˘voje a ino-

vací;
� Odstranit roztfií‰tûnost v˘zkumu a podporu prÛ-

mûrnosti.

Návrh reformy je pfiipraven k diskusi, ale protoÏe
v tuto chvíli je je‰tû diskutován pfiedsednic-

tvem a nebyl dosud pfiedloÏen ani dal‰ím ãlenÛm
RVV, dovolte mi, abych uvedla jenom základní in-
formace.

Jaké jsou cíle reformy?
Chceme zjednodu‰it strukturu systému státní

podpory.
Chceme zásadnû sníÏit poãet 22 kapitol a uji‰Èuji

vás, Ïe v Ïádném z návrhu, ani v tom minimálním,
nechybí kapitola Akademie vûd.

ZároveÀ chceme tímto zpÛsobem zjednodu‰it ce-
lou administrativu. Udûlali jsme si mal˘ prÛzkum,
kolik lidí na jednotliv˘ch ministerstvech vykazuje
svou ãinnost jako ãinnost vázanou na v˘zkum. Je to
nesrovnatelné s tím, jaké jsou na ni kapacity v Aka-
demii vûd nebo i v Radû. Reforma musí administra-
tivní struktury maximálnû zracionalizovat.

Pan pfiedseda hovofiil o va‰em zájmu soustfiedit
se na excelenci ve v˘zkumu. Je to jednoznaãnû ná‰
spoleãn˘ cíl.

Velk˘m problémem zaãíná b˘t nedostatek v˘-
zkumn˘ch a vûdeck˘ch pracovníkÛ pro potfieby
a cíle, které si v této oblasti klademe. KdyÏ hovofiím
s nûkter˘mi investory, ktefií u nás nejprve investova-
li do sv˘ch v˘robních kapacit a jsou pfiipraveni zalo-
Ïit i svá v˘zkumná pracovi‰tû, setkávají se s tím, Ïe
nenajdou odborníky pro své zámûry. Zatraktivnit v˘-

REFORMA V¯ZKUMU A V¯VOJE
Z PROJEVU MÍSTOP¤EDSEDKYNù RADY PRO V¯ZKUM A V¯VOJ 
DR. MIROSLAVY KOPICOVÉ
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zkumnou práci, umoÏnit realizaci i odpovídající
ohodnocení kvalifikovan˘m vûdcÛm, inÏen˘rÛm
i doktorandÛm, to jsou otázky, na které reforma re-
aguje, aby posílila lidské kapacity pro v˘zkum.

Také jste hovofiili o je‰tû slabém zapojení do me-
zinárodní spolupráce v rámci programÛ Evropské
unie. Jsem ráda, Ïe se dafií odbourávat jednotlivé
bariéry tohoto zapojení, ale budeme hledat cesty,
jak dále posílit motivaci v˘zkumn˘ch ústavÛ i vyso-
k˘ch ‰kol se na zahraniãních programech podílet.

Byla tu jiÏ uvedena celá fiada moÏn˘ch a zajíma-
v˘ch návrhÛ, jak˘m zpÛsobem oblast v˘zkumu zra-
cionalizovat a podpofiit. Velmi vítám takové námûty.

Reforma má sedm znám˘ch hlavních cílÛ, které
pan premiér pfiedstavil uÏ v kvûtnu loÀského roku.
SnaÏíme se, aby celá tato reforma nebyla uÏ dále
rozmûlÀována rozpracováváním do dal‰ích a dal-
‰ích opatfiení, v nichÏ se ãasto pÛvodní zámûry roz-
plynou, aby byla prostû zamûfiena na tûchto sedm
hlavních cílÛ. Musíme se pfiipravit na to, Ïe se zfiej-
mû pfií‰tí zákon uÏ nebude jmenovat jenom „zákon
o podpofie v˘zkumu a v˘voje“, ale také „inovací“.

K tomu je‰tû zb˘vá dodat cíl osm ,̆ kter˘ je trochu
jiné povahy, a to je podpora proinovaãního prostfie-
dí, která bude velmi obtíÏná, protoÏe bude mûnit
pohled spoleãnosti na priority na‰í zemû.

Dovolte mi zmínit se o harmonogramu reformy
a moÏnosti vzájemné spolupráce. Své ãasová-

ní reforma zákona ã.130/2002 Sb. odvíjí od funkãní-
ho období této vlády. Je jasné, Ïe kdybychom jen
pfiipravili podklady pro vlády dal‰í, mohli bychom se
doãkat toho, Ïe se bude opût zaãínat od zaãátku.To
není moÏné, a proto je ãasov˘ harmonogram po-
mûrnû napjat .̆ Máme-li mít schválen˘ zákon do
bfiezna pfií‰tího roku, je opravdu velk˘ ãasov˘ tlak.

Pan pfiedseda uÏ hovofiil o tom, Ïe reforma by mûla
b˘t pfiipravena do bfiezna pfií‰tího (tj. 2008) roku
a schválena do bfiezna 2009. Znamená to, Ïe 21. pro-
since dostanou v‰ichni ãlenové a stálí hosté Rady
první návrh reformy ve znûní, ze kterého bude zcela
jasné, jak budou její jednotlivé cíle fie‰eny. Vzhledem
k tomu, Ïe v Radû své zástupce máte, pfiedpokládám
a doufám, Ïe pfiipravíte stanovisko Akademie vûd tak,
aby jednání, které se uskuteãní v Radû 11. ledna –
a bude to zásadní, monotématické jednání na téma
reformy – jiÏ pfiineslo na stÛl v‰echny va‰e názory,
nejradûji pfiipravené konstruktivní námûty na zmûny.

Bude je‰tû jedna pfiíleÏitost, kde se bude o refor-
mû diskutovat, a to o den dfiíve, 10. ledna, kdy se
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sejde tzv. Inovaãní fórum pana premiéra, které za-
hajuje svou ãinnost. V tuto chvíli je pfiipraveno po-
zvání pro 80 lidí z oblasti vûdy, v˘zkumu, vysok˘ch
‰kol, ale také firem, státní správy, pochopitelnû je
pozván pfiedseda Patentového úfiadu a dal‰í osob-
nosti, abychom vytvofiili platformu, na které se mÛ-
Ïeme bavit o jednotliv˘ch ãástech onoho v˘znam-
ného trojúhelníku vzdûlání – v˘zkum – inovace.

Vzhledem k tomu, jak jsem jiÏ uvedla, Ïe v‰ech-
ny ‰ance ke zmûnám jsou otevfieny, je tfieba, aby-
chom také zajistili koordinovan˘ postup reforem,
zapojili synergii jejich dopadu a zapojili ‰iroce od-
bornou vefiejnost. To je dÛvod, proã pan premiér
toto Inovaãní fórum ustavil, je to dÛvod, proã se
schází. Schází se den pfiedtím, neÏ zasedne Rada,
takÏe nám to jistû dává pfiíleÏitost, abychom tam
sly‰eli i názory tûch, ktefií nejsou bezprostfiednû
v jednáních o reformû v˘zkumu angaÏováni, o tom,
jak vnímají na‰e návrhy a pfiístupy.

Opakuji, Ïe v tuto chvíli je nezbytné maximálnû
zkoncentrovat spoleãné síly, protoÏe teì jsou moÏ-
nosti k diskusi otevfieny. A vûfite mi, Ïe m˘m jedin˘m
zájmem je udûlat správné kroky k tomu, aby role v˘-
zkumu ve spoleãnosti stoupla, aby jeho podpora
byla transparentní, mûla jasná pravidla, aby ti nej-
lep‰í dostali ‰anci dûlat kvalitní a dobfie ohodnoce-
nou v˘zkumnou práci.

Chceme také, aby byly stanoveny jasné priority
ãeského v˘zkumu, aby se opût nerozmûlÀovaly
a neroztfii‰Èovaly. Pokud jde o podporu excelence
kvalitního v˘zkumu, v˘voje a inovací, chceme pfie-
nést rozhodování o tom, jaké cesty volit k dosaÏení
nejlep‰ích v˘sledkÛ, u institucionální podpory z mi-
nisterstev na v˘zkumné organizace a u úãelové
podpory na profesionální agentury.

¤íkám profesionální agentury, protoÏe jedním
z cílÛ reformy je posílit Grantovou agenturu âeské
republiky a zaloÏit a uvést do Ïivota Technologickou
agenturu. To je z hlavních principÛ to základní.

Ráda bych alespoÀ vyjmenovala sekce Inovaãní-
ho fóra, které se budou vûnovat vybran˘m oblastem
souvisejícím s posílením inovaãní v˘konnosti na‰í
zemû:
– Hodnocení vládní podpory v˘zkumu a inovací;
– V˘zkum a inovace na V· a ve v˘zkumn˘ch orga-

nizacích, spolupráce s podniky;
– V˘zkum a inovace ve firmách;
– Lidské zdroje pro v˘zkum a inovace;
– Regionální inovaãní systém;
– VyuÏití strukturálních fondÛ.



Reforma v˘zkumu musí b˘t koordinována s dal‰í-
mi oblastmi, které se zabezpeãením podmínek

pro kvalitní v˘zkum bezprostfiednû souvisí. UÏ bylo
fieãeno, Ïe se na základû doporuãení OECD chystá
Bílá kniha o terciárním vzdûlávání, která by mûla
mít dopad na nov˘ vysoko‰kolsk˘ zákon. Vzájemná
provázanost obou nov˘ch zákonÛ je zfiejmá. Jsem
velice ráda, Ïe nás v pátek v Radû nav‰tívil nov˘
ministr ‰kolství pan Ondfiej Li‰ka. Domluvili jsme se
na spolupráci a vûfiím, Ïe se nám podafií. Pokud jde
o operaãní program V˘zkum a v˘voj pro inovace,
bude pravdûpodobnû jedin ,̆ kter˘ nebude letos po-
depsán, ale mûl by b˘t podepsán na jafie pfií‰tího
roku. Zb˘vající ãas dává prostor promítnout do jeho
priorit zámûry reformy podpory v˘zkumu, dobfie pfii-
pravit implementaci programu. Jsem moc ráda, Ïe
jsou otevfieny v‰echny úrovnû vzdûlávací soustavy,
Ïe se s panem ministrem mÛÏeme znovu vrátit
k povinné matematice. A vÛbec to není na úkor spo-
leãensk˘ch vûd. Spoleãenské vûdy budou jenom
profitovat z toho, kdyÏ humanitní obory nepÛjdou
studovat dûti jenom proto, Ïe nezvládnou matema-
tiku, ale protoÏe jsou to talentované a schopné dûti.
Podle toho bude kvalitní i v˘zkum v oblasti humanit-
ních vûd.

Nakonec bych se je‰tû vrátila k tomu, o ãem jiÏ
mluvil pan pfiedseda, tzn. k otázce ãeského pfied-
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sednictví v Evropské unii. Bude to jedno z posled-
ních pfiedsednictví, protoÏe jak víte, byla pfiijata Ev-
ropská smlouva a tento zpÛsob cirkulujícího pfied-
sednictví uÏ brzy skonãí. My bychom si samozfiejmû
pfiáli, aby zÛstal ve státech Evropské unie hezk˘
a dobr˘ dojem o tom, co je âeská republika. První
zásadní prioritou na‰eho pfiedsednictví vedle toho,
co je dáno kontinuální agendou EU, má b˘t rÛst ev-
ropské konkurenceschopnosti. Jak pfiesnû bude
znít zadání, je otázkou diskuse ve skupinû, jejímÏ
ãlenem je pan profesor Paães a také já. SnaÏíme se
najít téma, které bude nejenom pfiínosné pro EU,
ale které také ukáÏe to, co je silné a kvalitní u nás,
co otevfie dal‰í moÏnosti spolupráce se zahraniãní-
mi v˘zkumn˘mi institucemi.

Závûrem vás chci znovu ujistit, Ïe usilujeme
o podporu pracovi‰È, která mají potenciál rozvoje,
o to, aby se dobré nápady mohly pokud moÏno
u nás i realizovat, abychom v rámci strukturálních
fondÛ vytvofiili centra, která budou atraktivní nejen
pro na‰e, ale i zahraniãní vûdce a spolupracovníky.
Usilujme o to, abychom se alespoÀ v jednom ãi
dvou oborech stali svûtovou ‰piãkou. Jsme otevfieni
ve‰keré diskusi a tû‰íme se na va‰e konstruktivní
návrhy. �
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I.
Akademick˘ snûm

1. bere se souhlasem na vûdomí zprávu pfiedse-
dy Akademie vûd âR Václava Paãesa, 

2. ve smyslu ãl. 14 písm. e) Stanov Akademie vûd
âR schvaluje pfiedloÏenou zprávu o ãinnosti Akade-
mické rady AV âR za období od XXX. zasedání
Akademického snûmu, 

3. bere se souhlasem na vûdomí závûreãnou
zprávu o prÛbûhu a v˘sledcích pfiemûny pracovi‰È
AV âR na vefiejné v˘zkumné instituce, 

4. podporuje Stanovisko fieditelÛ a pfiedsedÛ rad
pracovi‰È AV âR k aktuálním otázkám v˘zkumu
a v˘voje v âeské republice ve vztahu k Akademii
vûd âR ze dne 5. prosince 2007, které je pfiílohou
tohoto usnesení, 

5. ukládá pfiedsedovi Akademie vûd âR a Aka-
demické radû AV âR, aby se v souladu s usne-
sením XXIX. zasedání Akademického snûmu 
ze dne 14. prosince 2006 a se Stanoviskem fie-
ditelÛ a pfiedsedÛ rad pracovi‰È AV âR k aktuál-
ním otázkám v˘zkumu a v˘voje v âeské republice
ve vztahu k Akademii vûd âR ze dne 5. prosin-
ce 2007 nadále aktivnû podíleli na jednáních
o pfiipravované reformû systému v˘zkumu a v˘-
voje v âR, obhajovali pfii nich demokratické princi-
py organizace Akademie vûd âR a jejích pra-
covi‰È a prosazovali zavedení objektivních a pro
v‰echny zúãastnûné strany rovn˘ch hodnotících
postupÛ a aby prÛbûÏnû o tûchto jednáních infor-
movali ãleny Akademického snûmu a pracovi‰tû
AV âR.

II.
Akademick˘ snûm

1. ve smyslu ãl. 14 písm. f) Stanov Akademie
vûd âR schvaluje zfiízení Biotechnologického
ústavu AV âR, v. v. i., podle pfiedloÏeného návrhu
s tím, Ïe bude zafiazen do 5. sekce,

2. ukládá Akademické radû AV âR, aby v sou-
ãinnosti s fieditelem Ústavu molekulární genetiky
AV âR, v. v. i., a s osobou povûfienou fiízením Bio-
technologického ústavu AV âR, v. v. i., uãinila pfií-
slu‰ná právní, personální, organizaãní a ekonomic-
ká opatfiení ke vzniku Biotechnologického ústavu
AV âR, v. v. i., ke dni 1. 1. 2008 a k zahájení jeho
ãinnosti.
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III.
Akademick˘ snûm

1. bere na vûdomí pfiedloÏenou zprávu o eko-
nomické situaci Akademie vûd âR a o oãeká-
van˘ch v˘sledcích jejího hospodafiení v roce
2007,

2. souhlasí, aby Akademická rada AV âR ve
smyslu ãl. 29 Stanov Akademie vûd âR schválila
závûreãn˘ úãet rozpoãtové kapitoly 361 Akademie
vûd âR za rok 2007 s tím, Ïe tento dokument bude
dodateãnû pfiedloÏen ke schválení pfií‰tímu zase-
dání Akademického snûmu, 

3. ve smyslu ãl. 14 písm. d) Stanov Akademie vûd
âR schvaluje rozpoãet Akademie vûd âR na rok
2008 a jeho rozpis na pracovi‰tû podle pfiedloÏené-
ho návrhu.

IV.
Akademick˘ snûm

1. bere se souhlasem na vûdomí pfiedloÏenou
zprávu Dozorãí komise Akademického snûmu
za uplynulé období, 

2. ukládá Akademické radû AV âR, aby projed-
nala pfiipomínky a návrhy uvedené ve zprávû a pfii-
jala k nim pfiíslu‰ná opatfiení.

V.
Akademick˘ snûm

1. bere na vûdomí rezignaci Dr. Françoise Mayer
(Université Montpellièr) a prof. PhDr. Dalibora Tureã-
ka, CSc. (Jihoãeská univerzita v âesk˘ch Budûjovi-
cích, Filozofická fakulta) na ãlenství ve Vûdecké
radû AV âR, 

2. zvolil v doplÀovací volbû na zbytek funkãního
období 2005–2009 tyto nové ãleny Vûdecké rady
AV âR:

Prof. Tilman Berger, Dr. (Universität Tübingen,
Nûmecko),

Prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc. (Univerzita
Karlova v Praze). �

USNESENÍ XXXI. ZASEDÁNÍ
AKADEMICKÉHO SNùMU AV âR



V posledních mûsících probíhají v Radû pro v˘-
zkum a v˘voj a na Ministerstvu ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy diskuse a pfiípravné práce, které by
mûly smûfiovat k zefektivnûní systému v˘zkumu
a v˘voje v âeské republice. Aktivity a dokumenty,
které se v této souvislosti pfiipravují, na dlouhou
dobu ovlivní jak podmínky pro vûdeck˘ v˘zkum
a následnû jeho úroveÀ, tak i sféru terciárního
vzdûlávání.

Podporujeme ty kroky vlády âeské republiky
a její Rady pro v˘zkum a v˘voj, které smûfiují k efek-
tivnímu vyuÏívání vefiejn˘ch prostfiedkÛ k podpofie
kvalitního vûdeckého v˘zkumu a v˘voje, a jsme pfii-
praveni se na racionální diskuzi o cestách dal‰ího
rozvoje podílet.

Jsme v‰ak znepokojeni tím, Ïe pro hodnocení
úspû‰nosti v˘zkumn˘ch pracovi‰È, jako dÛleÏitého
parametru jakékoliv „reformy“ VaV, by mûlo b˘t vy-
uÏito dosavadní metodiky hodnocení VaV, která
v mnoha ohledech nesprávn˘m a zjednodu‰ujícím
zpÛsobem nahrazuje hodnocení kvality v˘zkumu
jen mechanickou kvantifikací v˘sledku. Aplikace
tûchto mechanistick˘ch postupÛ vede ãasto k závû-
rÛm, které v koneãném dÛsledku mohou b˘t aÏ li-
kvidaãní jak pro nûkteré obory, tak pro pracovi‰tû
AV âR obecnû, a to bez ohledu na jejich skuteãnou
kvalitu a zhodnocení vloÏen˘ch prostfiedkÛ.

Z oficiálních i neoficiálních zdrojÛ se opakovanû
setkáváme s v˘roky nûkter˘ch ãinitelÛ, na rÛzn˘ch
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úrovních zapojen˘ch do pfiípravy reformy VaV, které
zpochybÀují budoucí existenci AV âR i pfiesto, Ïe
ve‰kerá uznávaná objektivní kritéria potvrzují, Ïe
pracovi‰tû AV âR patfií mezi instituce, které zhodno-
cují prostfiedky vynakládané na v˘zkum nejlépe ze
v‰ech institucí VaV v âR.

Jako pfiedstavitelé novû vytvofien˘ch vefiejn˘ch
v˘zkumn˘ch institucí AV âR, ktefií jsou odpovûdni
za kvalitu v˘sledkÛ i dal‰í rozvoj tûchto institucí,
se proto obracíme na pfiedsedu Akademie a Aka-
demickou radu jako orgány AV âR se Ïádostí, aby
v uveden˘ch jednáních prosazovali zavedení ob-
jektivních a pro v‰echny zúãastnûné strany rov-
n˘ch hodnotících postupÛ, jaké jsou pro VaV
uplatÀovány ve vyspûl˘ch zemích, a aby praco-
vi‰tû AV âR byla o cílech a krocích vztahujících
se k zam˘‰lené reformû VaV pravidelnû informo-
vána a mohla se na pfiipravovan˘ch zmûnách pfii-
mûfienû podílet. �

Jednomyslnû schváleno shromáÏdûním
fieditelÛ a pfiedsedÛ rad pracovi‰È AV âR

dne 5. prosince 2007

Ovûfiili:
prof. VÁCLAV SKLENIâKA, 

pfiedseda návrhové komise Akademického snûmu,
Ing. PAVEL VLASÁK, 

pfiedsedající Akademického snûmu

STANOVISKO ¤EDITELÒ A P¤EDSEDÒ RAD
PRACOVI·Ë AV âR K AKTUÁLNÍM OTÁZKÁM 
VaV V âESKÉ REPUBLICE VE VZTAHU K AV âR
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Schválila

� Smlouvu o spolupráci mezi AV âR a Statutárním mûstem
Brnem,

� orientaãní program ãinnosti Akademické rady AV âR na
I. pololetí 2008.

Souhlasila

� s tím, aby pfiedseda AV âR pfievzal zá‰titu

� nad 16. mezinárodním kongresem matematické fyziky,
kter˘ se bude konat 3. aÏ 8. srpna 2009 v Praze;

� nad expedicí Ny Ålesund 2008;

� s Dohodou o vûdecké spolupráci mezi Akademií vûd âR
a mexickou Národní radou pro vûdu a technologie;

� se zahájením pfiípravy doporuãen˘ch zámûrÛ na realizaci
stavebních akcí velkého rozsahu pro roky 2008–2009;

� s rozdûlením dotací na podporu vûdecké a vûdecko-popu-
lární literatury v roce 2007;

� s uzavfiením smlouvy o smlouvû budoucí o zfiízení vûcného
bfiemene ve prospûch Institutu aplikovan˘ch vûd;

� se vstupem Stfiediska spoleãn˘ch ãinností AV âR, v. v. i., do
obecnû prospû‰né spoleãnosti MAS Tfie‰Èsko;

� s pronájmem nebytov˘ch prostor Jihoãeské univerzitû;

� s pfiidûlením startovacích a sluÏebních bytÛ.

Vyslovila pfiedbûÏn˘ souhlas

� se zaloÏením zájmového sdruÏení právnick˘ch osob Stfie-
doãeské centrum rostlinn˘ch biotechnologií (SCRB);
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Informace ze 40. zasedání Akademické rady AV âR
dne 4. prosince 2007

Akademická rada projednala tyto nejdÛleÏitûj‰í otázky:

z  a k a d e m i c k é  r a d y

� se zaloÏením zájmového sdruÏení právnick˘ch osob Institut
aplikovan˘ch vûd (IAV).

Vzala na vûdomí se souhlasem

� zprávu o prÛbûhu a v˘sledcích XVIII. kola vefiejné soutûÏe
organizované Grantovou agenturou AV âR v roce 2007.

Vzala na vûdomí

� návrh sloÏení pracovních komisí XXXI. zasedání Akademic-
kého snûmu AV âR a návrh ãasového rozvrhu tohoto zasedání;

� podklady pro návrh usnesení XXXI. zasedání Akademické-
ho snûmu AV âR;

� informaci o struktufie vûdeckého v˘konu AV âR za období
2002–2006;

� informaci o 81. valném shromáÏdûní Union Académique
Internationale;

� zprávu o prÛbûhu fie‰ení projektu Humanities in the European
Research Area (HERA) a o spoleãn˘ch v˘zkumn˘ch progra-
mech v humanitním v˘zkumu (JRP HERA);

� zprávu o ãinnosti a personálním zaji‰tûní chodu ekonomic-
kého informaãního systému v AV âR;

� zprávu o v˘sledcích kontroly v Ústavu teoretické a aplikova-
né mechaniky AV âR, v. v. i., a o opatfieních k nápravû zji‰tûn˘ch
nedostatkÛ;

� zprávu o v˘sledcích kontroly v Ústavu Ïivoãi‰né fyziologie
a genetiky AV âR, v. v. i., a o opatfieních k nápravû zji‰tûn˘ch ne-
dostatkÛ;

� navrhovan˘ obsah prvních dvou ãísel revue Národní 3.
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ZÁVAÎNÉ PROJEDNÁVANÉ BODY A ZÁVùRY ZE ZASEDÁNÍ

Rada schválila pfiedloÏen˘ harmonogram pfiípravy a realiza-
ce Reformy systému v˘zkumu, v˘voje a inovací v âR a se-
známila se se závûry jednání pfiedsednictva Rady z 30. listopadu
2007, na nûmÏ byla projednávána strategie této reformy.

V˘zkum a v˘voj na M·MT
Na pozvání Rady se ãásti zasedání Rady úãastnil ministr ‰kol-

ství, mládeÏe a tûlov˘chovy Mgr. Ondfiej Li‰ka. Pfiedstavil svého
spolupracovníka vrchního fieditele Ing. Vitulu, kter˘ je zodpovûd-
n˘ za strukturální fondy, a uvedl své pfiedstavy o spolupráci s Ra-
dou. Ujistil pfiítomné, Ïe bude usilovnû pracovat na zlep‰ení vzta-
hÛ mezi M·MT a Radou a vyzdvihl klíãov˘ úkol ministerstva,
kter˘m je dokonãení OP VaVpI.

Rada poÏádala M·MT o dodrÏení navrÏeného postupu a har-
monogramu a upozornila ho na nutnost koordinace pfiípravy
OP VaVpI s paralelnû probíhající pfiípravou Reformy systému
VaV v âR.

Dále byla Rada informována o fie‰ení dal‰í aktuálních úkolÛ
M·MT – o zaplacení poplatkÛ za úãast âR v PECS (schváleno
vládou dne 12. 12.), o novele nafiízení vlády ã. 461/2002 Sb.
(vláda projedná dne 19. 12.) a o pfievodu prostfiedkÛ urãen˘ch
pro kofinancování OP VaVpI a jejich vyuÏití ke stejnému úãelu
v r. 2008.

V souladu s Metodikou hodnocení VaV a jejích v˘sledkÛ v roce
2007 byla 20. listopadu 2007 ukonãena první etapa Hodnocení
VaV a jeho v˘sledkÛ v roce 2007.V˘sledky první etapy byly za-
slány k pfiipomínkám poskytovatelÛm podpory, zfiizovatelÛm in-
stitucí, ãlenÛm Rady a odborn˘m komisím Rady.

Rada uloÏila sekretáfii Rady, aby na 229. zasedání Rady 11. led-
na 2008 pfiedloÏil v˘sledky druhé etapy Hodnocení.

Rada schválila harmonogram pfiípravy Návrhu v˘dajÛ státního
rozpoãtu âR na v˘zkum a v˘voj na rok 2009 s v˘hledem na
léta 2010 a 2011 a Smûrnici k pfiípravû návrhu v˘dajÛ státního
rozpoãtu âR na v˘zkum a v˘voj na rok 2009 a v˘hledu na léta
2010 a 2011.

Podle Metodiky hodnocení v˘zkumu a v˘voje a jejích v˘sledkÛ
v r. 2006 se v r. 2007 koná hodnocení programÛ VaV ukonãen˘ch
v r. 2006. Základem bude vyhodnocení efektivnosti vynaloÏe-
n˘ch vefiejn˘ch prostfiedkÛ na fie‰ení projektÛ v rámci ukonãené-
ho programu. Rada schválila pfiedloÏen˘ harmonogram Hodno-
cení programÛ VaV ukonãen˘ch v roce 2006.

Rada vzala na vûdomí návrh programu Ministerstva zemû-
dûlství „VAK“ na období 2009–2014 a schválila stanovisko,
ve kterém doporuãuje poskytovateli materiál pfiedloÏit vládû po
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zapracování pfiipomínky a vládû materiál schválit ve znûní se za-
pracovanou pfiipomínkou.

Rada vzala na vûdomí návrh programu (vefiejn˘ch zakázek)
Ministerstva obrany Podpora dosaÏen˘ch operaãních
schopností ozbrojen˘ch sil âeské republiky na období
2008–2012 a schválila stanovisko Rady, ve kterém Rada souhla-
sí s vyhlá‰ením souboru vefiejn˘ch zakázek podle pfiedloÏeného
materiálu po zapracování jejích pfiipomínek.

Odborná komise pro vûdy Ïivé pfiírody RVV na svém jednání
14. listopadu 2007 diskutovala o zámûru ministra zdravotnictví
slouãit Ústav hematologie a krevní transfúze s V‰eobecnou fa-
kultní nemocnicí v Praze a poÏádala RVV o vyjádfiení k této pro-
blematice. Dr. Kopicová jménem Rady poÏádá ministra zdravot-
nictví T. Julínka o stanovisko a podklady k transformaci Ústavu
hematologie a krevní transfúze s V‰eobecnou fakultní nemocni-
cí v Praze zamûfiené zejména na zaji‰tûní pokraãování v˘zkum-
n˘ch aktivit a vyuÏití prostfiedkÛ na VaV a na zachování meziná-
rodní akreditace ÚHKT.

Transparentnost poskytování dotací – novela zákona
ã. 130/2002 Sb.

Ministryni ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy bylo uloÏeno zpra-
covat a do 31. srpna 2007 pfiedloÏit ministru financí návrh no-
vely zákona ã. 130/2002 Sb., o podpofie v˘zkumu a v˘voje z ve-
fiejn˘ch prostfiedkÛ a o zmûnû nûkter˘ch souvisejících zákonÛ
(zákon o podpofie v˘zkumu a v˘voje), ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ.

Gestorem zákona o podpofie v˘zkumu a v˘voje je RVV,
s M·MT tedy do‰lo k dohodû o stanovisku k doplnûní ustano-
vení zákona o podpofie v˘zkumu a v˘voje o povinnost po-
skytovatele zvefiejÀovat v elektronické podobû zpÛsobem
umoÏÀujícím dálkov˘ a nepfietrÏit˘ pfiístup vybrané údaje o do-
ruãen˘ch návrzích projektÛ nebo v˘zkumn˘ch zámûrÛ a o v˘-
sledcích vefiejné soutûÏe nebo hodnocení návrhÛ v˘zkumn˘ch
zámûrÛ.

Rada vzala na vûdomí návrh programu VaV Ministerstva ‰kol-
ství, mládeÏe a tûlov˘chovy Informaãní zdroje pro v˘zkum
a v˘voj – VZ a schválila návrh stanoviska, ve kterém doporuãila
poskytovateli materiál nepfiedkládat vládû, ale pfiepracovat ho ve
smyslu uveden˘ch pfiipomínek a pfiedloÏit návrh programu znovu
Radû ke stanovisku.

Zadávací dokumentace pro vefiejnou soutûÏ ve VaV na
podporu grantov˘ch projektÛ na rok 2009 

Rada schválila pfiipomínky Rady k této dokumentaci a povûfii-
la sekretariát Rady, aby pfiipomínky zaslal pfiedsedovi GA âR.

Informace z 228. zasedání Rady 
pro v˘zkum a v˘voj 14. prosince 2007
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Zákon ã. 341/2005 Sb. v § 31 odst. 1 ustanovil, Ïe
v‰echna stávající pracovi‰tû Akademie vûd âR

se dnem 1. ledna 2007 pfiemûní ze státních pfiís-
pûvkov˘ch organizací na vefiejné v˘zkumné institu-
ce a budou zapsána do rejstfiíku vefiejn˘ch v˘zkum-
n˘ch institucí vedeného Ministerstvem ‰kolství,
mládeÏe a tûlov˘chovy.

K realizaci úkolÛ vypl˘vajících z obou uveden˘ch
zákonÛ pfiistoupily fiídící orgány Akademie vûd âR
bezprostfiednû po jejich pfiijetí. JiÏ 13. záfií 2005
schválila Akademická rada AV âR rozsáhl˘ pro-
gram realizaãních opatfiení, kter˘ byl rozvrÏen na
dobu témûfi dvou let – od záfií 2005 aÏ do konce
I. pololetí 2007. Tento program byl pak doplnûn
a konkretizován dal‰ím plánem opatfiení k dokonãe-
ní pfiechodu pracovi‰È AV âR na vefiejné v˘zkumné
instituce, kter˘ byl schválen Akademickou radou
dne 5. prosince 2006.

Prvním zásadním krokem k uplatnûní tûchto zá-
konÛ bylo pfiijetí nov˘ch Stanov Akademie vûd âR,
které byly po dlouhodobé pfiípravû pfiijaty XXVII. za-
sedáním Akademického snûmu dne 15. prosince
2005. Pfiijat˘ text Stanov pak byl projednán Radou
pro v˘zkum a v˘voj, pro‰el meziresortním pfiipo-
mínkov˘m fiízením a po úpravách, proveden˘ch
pfiedev‰ím na základû poÏadavkÛ Legislativní rady
vlády âR, byl pfiedloÏen ke schválení vládû âR.
Vláda âR schválila nové Stanovy AV âR usnese-
ním ã. 614 ze dne 24. kvûtna 2006 s tím, Ïe jejich
úãinnost byla stanovena na den 1. ledna 2007, tedy
k termínu pfiemûny pracovi‰È AV âR na vefiejné v˘-
zkumné instituce.

Usneseními XXVII. zasedání Akademického snû-
mu byla zároveÀ k 1. lednu 2006 ukonãena restruk-
turalizace soustavy pracovi‰È provádûná v souvis-
losti s jejich chystanou pfiemûnou na vefiejné
v˘zkumné instituce a byl schválen koneãn˘ seznam
pracovi‰È AV âR, kter˘ch se pfiemûna t˘ká.

Bûhem prvního pololetí roku 2006 se na praco-
vi‰tích AV âR a v Kanceláfii AV âR uskuteãnila

16ab

Zákon ã. 341/2005 Sb., o vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch institucích,
kter˘ do ãeského právního fiádu zavedl nov˘ typ právnické osoby 
– vefiejnou v˘zkumnou instituci – byl pfiijat dne 28. ãervence 2005 

a nabyl úãinnosti dnem svého vyhlá‰ení 13. záfií 2005.
Ve stejn˘ch termínech byl pfiijat a nabyl úãinnosti i zákon ã. 342/2005 Sb.,

kter˘m byl v souvislosti s pfiijetím zákona o vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch institucích
mj. pozmûnûn i zákon ã. 283/1992 Sb., o Akademii vûd âeské republiky.

ZÁVùREâNÁ ZPRÁ
P¤EMùNY PRACOVI·Ë AV âR NA V

t é m a  m û s í c e

pfiíprava návrhÛ nov˘ch zfiizovacích listin pra-
covi‰È AV âR jako vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch institu-
cí. Schválené zfiizovací listiny v‰ech pracovi‰È
byly do 30. ãervna 2006 vydány a pfiedloÏeny
spolu s pfiedepsan˘mi doklady a pfiílohami Mi-
nisterstvu ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy. Minis-
terstvo je bez pfiipomínek pfiijalo a na jejich zákla-
dû zapsalo v‰echna pracovi‰tû AV âR ke dni
1. ledna 2007 do rejstfiíku vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch
institucí.

ZároveÀ Akademická rada na základû vyjádfiení
vûdeck˘ch rad pracovi‰È povûfiila jiÏ v kvûtnu 2006
urãené pracovníky vedením novû vznikajících ve-
fiejn˘ch v˘zkumn˘ch institucí s úãinností od 1. ledna
2007 aÏ do fiádného jmenování nov˘ch fieditelÛ pra-
covi‰È na základû v˘bûrov˘ch fiízení vyhlá‰en˘ch
radami pracovi‰È.

K realizaci zákonÛ o vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch in-
stitucích a nov˘ch Stanov AV âR a v zájmu maxi-
málního usnadnûní a kvalitního uskuteãnûní pfie-
mûny pracovi‰È AV âR na právní a ekonomickou
formu vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch institucí pfiijaly or-
gány AV âR bûhem roku 2006 a poãátkem roku
2007 tyto dal‰í vnitfiní pfiedpisy a metodická
doporuãení:

Akademick˘ snûm:
� Etick˘ kodex v˘zkumn˘ch pracovníkÛ v Akade-

mii vûd âR (schválen XXVIII. zasedáním Akade-
mického snûmu dne 20. dubna 2006);

� Kariérní fiád vysoko‰kolsky vzdûlan˘ch pracov-
níkÛ Akademie vûd âR (schválen XXIX. zasedá-
ním Akademického snûmu dne 14. prosince
2006);

� nov˘ Statut Grantové agentury Akademie vûd
âR (schválen XXIX. zasedáním Akademického
snûmu dne 14. prosince 2006);

� Zásady pro odmûÀování zamûstnancÛ pracovi‰È
AV âR (schváleny XXIX. zasedáním Akademic-
kého snûmu dne 14. prosince 2006).



Pfiedseda AV âR a Akademická rada AV âR:
� Postup pfii pfiechodu nemovitého majetku z pfií-

slu‰nosti hospodafiení pracovi‰È AV âR – stát-
ních pfiíspûvkov˘ch organizací – na vefiejné v˘-
zkumné instituce (hromadn˘ dopis pfiedsedy
AV âR ã. 15/2005);

� Pokyn k pfiípravû první volby rad pracovi‰È AV âR
jako vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch institucí a vzorov˘ vo-
lební fiád pro první volbu rad pracovi‰È AV âR (hro-
madn˘ dopis pfiedsedy AV âR ã. 13/2006);

� Pravidla pro obsazování funkcí fieditelÛ pracovi‰È
AV âR (smûrnice Akademické rady AV âR
ã. 1/2006);

� Vzorov˘ jednací fiád rady pracovi‰tû AV âR (In-
terní normy AV âR, ãástka 4/2006);

� Vzorov˘ jednací fiád dozorãí rady pracovi‰tû
AV âR (schválen usnesením 19. zasedání
Akademické rady ze dne 20. ãervna 2006
k bodu VII, jeho aplikaci na pracovi‰tích zajisti-
li pfiíslu‰ní místopfiedsedové AV âR);

� Vzorov˘ organizaãní fiád pracovi‰tû AV âR (In-
terní normy AV âR, ãástka 5/2006);

� Schvalování úkonÛ pracovi‰È AV âR pfii nakládá-
ní s majetkem a majetkov˘mi právy (smûrnice
Akademické rady AV âR ã. 2/2006);
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� Vzorov˘ spisov˘ a skartaãní fiád pracovi‰È AV âR
(Interní normy AV âR, ãástka 7/2006);

� Vzorov˘ vnitfiní mzdov˘ pfiedpis pro pracovi‰tû
AV âR jako vefiejné v˘zkumné instituce (Interní
normy AV âR, ãástka 10/2006);

� Vzorová pravidla pro hospodafiení pracovi‰È
AV âR jako vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch institucí
s fondy (Interní normy AV âR, ãástka 11/2006);

� Hospodafiení pracovi‰È AV âR jako vefiejn˘ch v˘-
zkumn˘ch institucí v roce 2007 (hromadn˘ dopis
ãlena pfiedsednictva Akademické rady AV âR
J. Rákosníka ã. 1/2007);

� Jednací a volební fiád Grantové agentury AV âR
(smûrnice Akademické rady AV âR ã. 4/2007);

� Pfiíkaz pfiedsedy AV âR o kontrolní ãinnosti
v Akademii vûd âR pfii hospodafiení s vefiejn˘-
mi prostfiedky (Interní normy AV âR, ãástka
6/2007);

� Zásady pfiidûlování sluÏebních bytÛ a vybran˘ch
ubytovacích jednotek v rámci AV âR (smûrnice
Akademické rady AV âR ã. 5/2007);

� Pfiíprava a financování stavebních akcí na pra-
covi‰tích AV âR (hromadn˘ dopis ãlena pfied-
sednictva Akademické rady AV âR J. Rákosníka
ã.8/2007);

ÁVA O PRÒBùHU A V¯SLEDCÍCH 
VE¤EJNÉ V¯ZKUMNÉ INSTITUCE
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� Pravidla pro odmûÀování fieditelÛ pracovi‰È AV âR
– vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch institucí (smûrnice
Akademické rady AV âR ã. 6/2007).

Ve IV. ãtvrtletí 2006 se pfiistoupilo k praktick˘m
opatfiením souvisejícím s pfiemûnou pracovi‰È

AV âR na vefiejné v˘zkumné instituce.
Realizovala se postupnû tato organizaãní a per-

sonální opatfiení:
V fiíjnu 2006 schválila Akademická rada volební

fiády pro první volbu rad jednotliv˘ch pracovi‰È.
V návaznosti na to byly na pracovi‰tích stanoveny
na poãátek roku 2007 termíny konání shromáÏdûní
v˘zkumn˘ch pracovníkÛ pro volbu rad pracovi‰È
a byly zahájeny pfiípravy tûchto voleb.

K 31. prosinci 2006 bylo ukonãeno funkãní obdo-
bí dosavadních fieditelÛ, pfiedsedÛ a ãlenÛ vûdec-
k˘ch rad pracovi‰È AV âR jako státních pfiíspûvko-
v˘ch organizací a od 1. ledna 2007 se ujali fiízení
pracovi‰È povûfiení vedoucí vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch
institucí, ktefií tuto funkci vykonávali aÏ do jmenová-
ní fiádn˘ch fieditelÛ jednotliv˘ch pracovi‰È.

V lednu 2007 (v˘jimeãnû pozdûji) se na pracovi‰-
tích uskuteãnila shromáÏdûní v˘zkumn˘ch pracov-
níkÛ, která zvolila rady pracovi‰È. Novû zvolené rady
si na sv˘ch ustavujících zasedáních zvolily pfiedse-
dy a místopfiedsedy a jmenovaly své tajemníky.
ZároveÀ na tûchto zasedáních vyhlásily i v˘bûrová
fiízení na obsazení funkcí fieditelÛ pracovi‰È. Na prá-
ci v˘bûrov˘ch komisí se spolu s dal‰ími interními
i externími ãleny podíleli i ãlenové Akademické
a Vûdecké rady AV âR.

K 1. kvûtnu 2007 (v jednom pfiípadû k 15. kvûtnu
2007) jmenovala Akademická rada AV âR pfiedse-
dy, místopfiedsedy a dal‰í ãleny dozorãích rad pra-
covi‰È. Jejich pfiedsedy byli jmenováni ãlenové Aka-
demické a Vûdecké rady a místopfiedsedy ve
vût‰inû pfiípadÛ doporuãení pracovníci pfiíslu‰n˘ch
pracovi‰È.

Ustavení fiídících orgánÛ pracovi‰È AV âR jako
vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch institucí na pûtileté funkãní
období 2007–2012 bylo pak dokonãeno tím, Ïe
pfiedseda AV âR jmenoval na základû návrhÛ rad
pracovi‰È a po projednání v Akademické radû AV
âR s úãinností k 1. kvûtnu a k 1. ãervnu 2007 (ve
ãtyfiech pfiípadech k 15. ãervnu 2007) první fiádné
fieditele v‰ech pracovi‰È.

V prvním pololetí 2007 byly rovnûÏ na jednotli-
v˘ch pracovi‰tích zpracovány a vydány zákonem
poÏadované vnitfiní pfiedpisy pro jejich ãinnost.
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V zájmu usnadnûní mezinárodní vûdecké spo-
lupráce a zejména pro potfiebu sjednání mezi-
národních smluvních kontaktÛ byly v prvním po-
loletí 2007 vydány anglické verze zfiizovacích
listin pracovi‰È AV âR jako vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch
institucí.

V majetkové oblasti se vycházelo ze zákonem
stanoven˘ch zásad, Ïe vlastnictví majetku je

dÛleÏit˘m atributem, kter˘m se vefiejné v˘zkumné
instituce li‰í od státní pfiíspûvkové organizace, a Ïe
ve‰ker˘ jejich hmotn˘ a nehmotn˘ majetek musí
slouÏit pfiedev‰ím v˘zkumu.

Zejména pro splnûní poslední podmínky ustavila
Akademická rada AV âR usnesením ze 4. fiíjna
2005 jako svÛj doãasn˘ poradní orgán Komisi pro
fie‰ení nemovit˘ch a movit˘ch vûcí a závazkÛ v sou-
vislosti s pfiechodem pracovi‰È na vefiejné v˘zkum-
né instituce. Jejím úkolem bylo zejména posoudit,
zda majetek, kter˘ získají pracovi‰tû AV âR, uve-
den˘m zásadám skuteãnû odpovídá, a navrhnout
fie‰ení pfiípadn˘ch nejasn˘ch ãi sporn˘ch pfiípadÛ.

Komise se v prÛbûhu svého dvouletého pÛsobení
se‰la na 25 plenárních zasedáních a více neÏ 50 za-
sedáních subkomisí fie‰ících majetkové vztahy mezi
jednotliv˘mi pracovi‰ti. V prvním pololetí 2006 byly
nejprve provûfieny v‰echny nab˘vací tituly a dal‰í re-
levantní náleÏitosti ozfiejmující stávající majetkové
vazby ke konkrétním nemovitostem a pak pfiedloÏeny
Akademické radû návrhy na uspofiádání vlastnick˘ch
vztahÛ.

StûÏejní záleÏitostí, kterou se Akademická rada
AV âR zab˘vala na sv˘ch zasedáních v ãervenci aÏ
fiíjnu 2006, bylo rozhodnutí o nemovitém majetku,
kter˘ bude zatím nadále ponechán jako státní ma-
jetek v pfiíslu‰nosti hospodafiení Akademie vûd âR.
Po projednání se zúãastnûn˘mi pracovi‰ti rozhodla
Akademická rada AV âR na sv˘ch zasedáních dne
5. záfií a 31. fiíjna 2006, Ïe z majetku pfiecházejícího
na novû vznikající vefiejné v˘zkumné instituce
budou vyÀaty tyto nemovitosti:
� budovy v Praze 2, Legerova ul. 61 a 6 s pfiíslu-

‰ejícími pozemky;
� budovy v Praze 1, Jilská ul. 1 a 3 a Husova ul. 4

s pfiíslu‰ejícími pozemky;
� budova v Praze 1, Valentinská 1 s pfiíslu‰ejícím

pozemkem;
� budova v Praze 6, Pu‰kinovo nám. 9 s pfiíslu‰e-

jícím pozemkem;
� budovy v Praze 4-Krãi s pfiíslu‰ejícími pozemky;



� budovy v Praze 1, Politick˘ch vûzÀÛ 7 s pfiíslu‰e-
jícím pozemkem;

� budova v Brnû-Pisárkách s pfiíslu‰ejícími po-
zemky;

� pozemek v Brnû-Vevefií.

Na základû tûchto usnesení pfiedseda AV âR
15. prosince 2006 rozhodl, Ïe tyto nemovitosti
k 1. lednu 2007 zÛstanou státním majetkem v pfií-
slu‰nosti hospodafiení Akademie vûd âR. O správû
a dal‰ím uÏívání tûchto nemovitostí zúãastnûn˘mi
pracovi‰ti AV âR byly následnû sjednány pfiíslu‰né
smlouvy.

Ostatní majetek, kter˘ byl do 31. prosince 2006
v pfiíslu‰nosti hospodafiení pracovi‰È AV âR, pfie‰el
ze zákona k 1. lednu 2007 do jejich vlastnictví.
O nemovitém majetku, kter˘ se zapisuje do katast-
ru nemovitostí, byly sepsány protokoly, na jejichÏ
základû katastrální pracovi‰tû zaznamenala zmûnu
vlastnictví.

Hodnota movitého i nemovitého majetku, kter˘
k 1. lednu 2007 pfie‰el do vlastnictví vefiejn˘ch
v˘zkumn˘ch institucí, ãinila v pofiizovacích cenách
16,8 mld. Kã a pfiedstavuje 98,75 % ve‰kerého majet-
ku, s nímÏ hospodafiila pracovi‰tû AV âR jako pfiís-
pûvkové organizace. PenûÏní prostfiedky, s nimiÏ ke
dni 31. prosince 2006 hospodafiila pracovi‰tû AV âR,
byly nejprve pfievedeny na úãet cizích prostfiedkÛ
Kanceláfie AV âR a po 1. lednu 2007 neprodlenû zpût
na úãty pfiíslu‰n˘ch vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch institucí.
RovnûÏ o pfievodu movitého majetku na vefiejné v˘-
zkumné instituce byly v lednu 2007 pofiízeny protokoly
a stejnû jako kopie protokolÛ o pfievodu nemovitého
majetku byly zaslány jednotliv˘m pracovi‰tím.

Zamûstnanci pracovi‰È AV âR se podle ustano-
vení § 31 odst. 10 zákona ã. 341/2005 Sb. stali
dnem 1. ledna 2007 ze zákona zamûstnanci tûchto
pracovi‰È jako vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch institucí.

Nemovit˘ majetek, kter˘ byl k 1. lednu 2007 do-
ãasnû ponechán jako státní majetek v pfiíslu‰nosti
hospodafiení AV âR do vyfie‰ení nûkter˘ch majet-
koprávních okolností, byl bûhem roku 2007 pfied-
mûtem dal‰ích jednání. Tam, kde se po opakova-
n˘ch konzultacích s pfiedstaviteli zúãastnûn˘ch
pracovi‰È podafiilo najít fie‰ení, byla dodateãnû pfii-
jata tato rozhodnutí:
� Dne 13. února 2007 Akademická rada rozhodla

o vloÏení pozemku v Brnû-Vevefií do vlastnictví
Stfiediska spoleãn˘ch ãinností AV âR, v. v. i.,
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s tím, Ïe tento pozemek bude slouÏit jako rozvo-
jov˘ potenciál AV âR.

� Dne 27. bfiezna 2007 Akademická rada rozhodla
o vloÏení budov v Praze 4-Krãi s pfiíslu‰ejícími po-
zemky do spoluvlastnictví Mikrobiologického ústa-
vu AV âR, v. v. i., Fyziologického ústavu AV âR,
v. v. i., Ústavu molekulární genetiky AV âR, v. v. i.,
a Ústavu experimentální medicíny AV âR, v. v. i.

� Dne 4. záfií 2007 Akademická rada rozhodla o vlo-
Ïení budovy v Praze 1, Jilská ul. 1, Jilská ul. 3
a Husova ul. 4 s pfiíslu‰ejícími pozemky do spo-
luvlastnictví Filosofického ústavu AV âR, v. v. i.,
Sociologického ústavu AV âR, v. v. i., a Ústavu
dûjin umûní AV âR, v. v. i.

� Dne 4. záfií 2007 Akademická rada rozhodla
o vloÏení budovy v Praze 6, Pu‰kinovo nám. 9
s pfiíslu‰ejícím pozemkem do vlastnictví Etnolo-
gického ústavu AV âR, v. v. i.

� Dne 23. fiíjna 2007 Akademická rada rozhodla
o vloÏení budovy v Praze 1, Politick˘ch vûzÀÛ 7
s pfiíslu‰ejícím pozemkem do vlastnictví Národo-
hospodáfiského ústavu AV âR, v. v. i.

Lze tedy konstatovat, Ïe pfiemûna pracovi‰È AV âR
ze státních pfiíspûvkov˘ch organizací na vefiej-

né v˘zkumné instituce, k níÏ do‰lo dnem 1. ledna
2007, byla k závûru prvního pololetí 2007 po práv-
ní, organizaãní, personální i ekonomické stránce
v hlavních rysech úspû‰nû dokonãena.

Dopad pfiechodu na novou právní a ekonomickou
formu pracovi‰È AV âR zatím vzhledem ke krátkos-
ti doby nelze komplexnû hodnotit. Akademická rada
AV âR si je vûdoma toho, Ïe i pfies vãasnou a peã-
livou pfiípravu této zmûny znamenala pfiemûna na
vefiejné v˘zkumné instituce v první fázi pfiedev‰ím
mimofiádné administrativní zatíÏení fiídících pracov-
níkÛ a hospodáfisko-správního aparátu pracovi‰È,
i kdyÏ vût‰inou neznamenala komplikaci ãi zdrÏení
jejich vlastní v˘zkumné ãinnosti. Do budoucna lze
pfiedpokládat, Ïe se postupnû uplatní pfiedev‰ím
pfiednosti nového uspofiádání pro efektivnost v˘-
zkumné ãinnosti pracovi‰È a jejich spolupráci s vy-
sok˘mi ‰kolami i s podnikatelskou sférou.

Zku‰enosti z praktického fungování pracovi‰È
AV âR jako vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch institucí bude
Akademická rada soustavnû sledovat a bude prÛ-
bûÏnû usilovat o fie‰ení v‰ech nedostatkÛ a problé-
mÛ, které se v nûm projeví. �

AKADEMICKÁ RADA AV âR
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ústav AV âR, v. v. i.: koncepce, zamûfiení, organizace
(viz Informace AsÚ AV âR 2007 na www.asu.cas.cz).
Z tohoto materiálu, kter˘ je pomûrnû obsáhl ,̆ je pa-
trné, jak˘m smûrem by se na‰e pracovi‰tû mûlo dle
mého názoru ubírat. Zde mohu ve struãnosti uvést
jen nûkolik nejdÛleÏitûj‰ích smûrÛ. Klíãov˘mi obory
jsou astronomie a astrofyzika. Z hlediska observaã-
ního se ústav postupnû zapojuje do velk˘ch evrop-
sk˘ch projektÛ a organizací, které sdruÏují finanãní
prostfiedky nezbytné pro budování a provoz nejvût-
‰ích pfiístrojÛ (teleskopÛ). Loni se âeská republika
stala ãlenem Evropské jiÏní observatofie (ESO), coÏ
má pfiím˘ dopad i na na‰e pracovi‰tû. JiÏ nûkolik let
také participujeme na programu ESA-PECS Evrop-
ské kosmické agentury, kde fie‰íme nûkolik v˘znam-
n˘ch projektÛ, a vstupujeme do dal‰ích – to v‰e
s v˘hledem brzkého plného ãlenství âR v ESA. Po-
sílíme na‰e zapojení v Evropské severní observato-
fii (ENO) na Kanársk˘ch ostrovech, kde se budeme
podílet na nejvût‰ích svûtov˘ch pfiístrojích v oblasti
sluneãní fyziky. Na druhou stranu poãítáme i s dal-
‰ími pozorováními na‰imi pfiístroji v Ondfiejovû
a s rozvojem sítû bolidov˘ch kamer. V rámci na‰e-
ho ‰ir‰ího zapojení do evropské spolupráce se
chceme také ucházet o nûkteré projekty operaãního
programu VaVpI. Dal‰í klíãov˘ smûr rozvoje vidím
v teoretick˘ch disciplínách, které nakonec vedou
k nároãn˘m numerick˘m simulacím procesÛ probí-
hajících ve vesmíru. Poãítáme s dal‰ím rozvojem
velmi v˘konné v˘poãetní techniky na bázi poãítaãÛ
typu cluster.
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Otiskujeme odpovûdi dal‰ích tfií fieditelÛ akademick˘ch pracovi‰È, které nám pfii‰ly do uzávûrky. Jejich plné znûní
naleznete na http://abicko.avcr.cz.

1. Jak˘m smûrem plánujete vést rozvoj Va‰eho vûdeckého pracovi‰tû?
2. Co dûláte pro dosaÏení excelence ve v˘zkumu?
3. MÛÏete uÏ nyní hodnotit, jak se Vám pracuje v novém právním statutu?

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

n o v í  fi e d i t e l é

2. Ve v˘‰e zmínûném materiálu jsem napsal: „Za
zcela zásadní povaÏuji prosazování my‰lenky vûdec-
ké excelence a její promítání nejen do vûdecké a pe-
dagogické práce, ale i do práce fiídící a personální.
Kritériem hodnocení je pro mne schopnost dosaÏení
nov˘ch klíãov˘ch v˘sledkÛ na základû originálních
idejí a invencí, rovnocenná spolupráce se ‰piãkov˘mi
zahraniãními odborníky a t˘my, publikace v prestiÏ-
ních impaktovan˘ch ãasopisech, pozvání k pfiedne-
sení pfiehledov˘ch referátÛ atd.“ Pro dosaÏení tako-
véto excelence se snaÏím pfiedev‰ím o dvû vûci. Za
prvé zapojit ústav do ‰piãkov˘ch mezinárodních pro-
jektÛ (viz také v˘‰e) a za druhé vûnovat se ve spolu-
práci s vysok˘mi ‰kolami v˘chovû nov˘ch produktiv-
ních vûdeck˘ch pracovníkÛ. Pfii atestacích je pak
kladen velk˘ dÛraz na kvalitní publikaãní v˘stup.

3. To, o ãem zde pí‰i, jsme se snaÏili dûlat i dfiíve,
takÏe v rámci v. v. i. se toho mnoho nemûní. V rámci
nového statutu jsme v‰ak jiÏ letos mohli pfiistoupit
k fie‰ení nûkter˘ch problémÛ, jako napfi. majetko-
právní uspofiádání ve spoleãném areálu na Spofiilo-
vû, coÏ povaÏuji za pozitivní. Kladnû bych rovnûÏ
hodnotil vût‰í flexibilitu pfii nakládání s finanãními
prostfiedky (zru‰ení mzdového limitu, moÏnost pfie-
vodu ãásti prostfiedkÛ na dal‰í rok atd.). Celá ãin-
nost pracovi‰tû se v‰ak bohuÏel stala mnohem
komplikovanûj‰í, neboÈ fiadu rozhodnutí musí pro-
jednat a schválit dal‰í orgány jako Rada pracovi‰tû,
Dozorãí rada apod. Myslím, Ïe administrativní práce
nám spí‰e pfiibylo.

III. OBLAST HUMANITNÍCH 
A SPOLEâENSK¯CH VùD

Prof. PhDr. Svatava Raková,
CSc.,
Historick˘ ústav AV âR, 
v. v. i.

1. Sdílím názor m˘ch pfied-
chÛdcÛ v této funkci, Ïe HÚ
má vÛãi ‰ir‰í vûdecké obci
povinnost zaji‰Èovat práce

Doc. RNDr. Petr Heinzel,
DrSc.,
Astronomick˘ ústav AV âR,
v. v. i.

1. V rámci v˘bûrového fií-
zení na obsazení funkce fie-
ditele ústavu jsem pro Radu
pracovi‰tû vypracoval mate-
riál nazvan˘ Astronomick˘

I. OBLAST VùD O NEÎIVÉ P¤ÍRODù



z oblasti základního v˘zkumu, které mohou stûÏí po-
skytnout univerzitní a jiná oborová pracovi‰tû. Sem
patfií dlouhodobé a na kontinuitu kvalifikovan˘ch pra-
cí nároãné projekty jako Biografick˘ slovník ãesk˘ch
zemí, v˘stupy z historické geografie – bûÏící Historic-
k˘ atlas mûst âR, jehoÏ webová stránka zaznamena-
la na 400 000 náv‰tûv – a pfiipravovan˘ Atlas ãesk˘ch
dûjin atd.

V˘hledovû chceme dbát na v˘raznûj‰í prezentaci
na‰ich v˘sledkÛ (k tomu smûfiuje i nová webová
stránka HÚ) a na jejich dÛslednûj‰í popularizaci
mezi vefiejností. Co se t˘ãe fyzick˘ch podmínek
existence ústavu, plánujeme roz‰ífiení stísnûn˘ch
badatelsk˘ch prostor v rámci chystané pfiestavby
areálu na Proseku.

2. Jednou z podmínek úspûchu je specializace v˘-
zkumného potenciálu ústavu, kter˘ má objektivní li-
mity a neumoÏÀuje „plo‰né“ pokrytí deseti staletí
ãeského a stfiedoevropského v˘voje. Je tfieba sou-
stfiedit zdroje a síly na profilující témata, pro jejichÏ
rozvíjení jsou pfiítomny základní podmínky – neob-
sazená „doména“ ve v˘zkumném spektru a dosta-
teãné personální zabezpeãení s kvalitními vedoucí-
mi t˘mÛ.

„ZasíÈování“ v˘zkumn˘ch témat HÚ do ‰ir‰ích
struktur domácího i mezinárodního bádání chceme
zaji‰Èovat cestou organizace pravideln˘ch vûdec-
k˘ch setkání na mezinárodní úrovni, která budou
pokr˘vat jak aktuální problémy souãasné historio-
grafie, tak otázky technicky nároãn˘ch specializací
– encyklopedické a historicko-geografické tvorby ãi
bibliografie; právû zde se mezinárodní spolupráce
v poslední dobû ukazuje jako zvlá‰tû perspektivní.
V˘mûna poznatkÛ a osobní kontakty na konferen-
cích jsou nevyhnuteln˘m stupnûm na cestû k exce-
lenci, i kdyÏ bodovací systém pfiijaté hodnotící me-
todiky konferenãní aktivitû a následn˘m sborníkÛm
nijak zvlá‰È nepfieje. Na druhé stranû stanovení ná-
leÏit˘ch kritérií pro odstupÀované hodnocení publi-
kaãních v˘stupÛ rozhodnû podporuje zv˘‰ení v˘-
zkumn˘ch nárokÛ a je vhodné jej jako stimulaãní
nástroj vyuÏít. Jedním z nejbliÏ‰ích cílÛ HÚ, kterého
snad bude brzy dosaÏeno, je zafiazení âeského ãa-
sopisu historického mezi impaktovaná periodika
a jeho umístûní na WoS.

3. Zatím pociÈuji spí‰e negativní stránku „pfiecho-
du“ – splácení transformaãních nákladÛ v podobû
ãasu a energie, které je nutno vynaloÏit na institu-
cionální restrukturalizaci a z ní vypl˘vající právní
a majetkoprávní konsekvence. HÚ se v˘raznû dot˘-
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ká i úprava majetkov˘ch pomûrÛ, neboÈ se stal ná-
jemníkem v nemovitostech celkem ãtyfi vlastníkÛ se
v‰emi nároky kladen˘mi na právní ukotvení nov˘ch
smluvních vztahÛ vãetnû finanãního uspofiádání.
Pro ústav typu HÚ, kter˘ se nestal majitelem Ïádné
budovy, se reÏim v. v. i. prozatím ukazuje v porov-
nání s dosavadní situací jako lehce ztrátov .̆ Je ale
moÏné, Ïe aÏ se nov˘ systém zabûhne, ustanoví se
provozní pravidla a bude moÏno se v nûm bezpeã-
nûji orientovat, ukáÏí se rÛzné v˘hody i pro ústav
humanitní orientace, jehoÏ produkty nelze rozvíjet
ve spolupráci s prÛmyslov˘mi korporacemi. Podle
mého odhadu potrvá je‰tû alespoÀ dva aÏ tfii roky,
neÏ se zaãnou zfietelnûji r˘sovat hranice mezi win-
ners a losers.

JUDr. Jaroslav Zachariá‰,
CSc.,
Ústav státu a práva AV âR,
v. v. i.

1. Základní smûrnice je
dána jiÏ schválen˘m plá-
nem dlouhodobého v˘-
zkumného zámûru praco-
vi‰tû sahajícím do roku

2010. Ta se prÛbûÏnû konkretizuje pfiedev‰ím
v podmínkách získávan˘ch grantÛ. Osou ãinnosti
ústavu bude i nadále hodnocení platného ãeského
práva, pfiedkládání zdÛvodnûn˘ch návrhÛ na jeho
zkvalitÀování a pfiizpÛsobování právu ES/EU a ex-
pertní spolupráce s klíãov˘mi orgány exekutivy.
K tomu vyuÏijeme i kontaktÛ v rámci roz‰ifiující se
mezinárodní spolupráce ústavu. Hlavní problém
ov‰em nespatfiujeme v produkci relevantních po-
znatkÛ, ale v seznamování rozhodujících míst i ‰i-
roké vefiejnosti s nimi. V tomto smyslu je osvûdãe-
n˘m médiem zejména ústavem vydávan˘ ãasopis
Právník, kter˘ se tû‰í nejen bohat˘m tradicím (le-
to‰ní roãník je jiÏ 147.), ale i zaslouÏenému mezi-
národnímu renomé.

2. O kvalitní vûdeckou, pedagogickou i populari-
zaãní práci jsme se snaÏili dávno pfied tím, neÏ se
slovo excelence dostalo do módy. Budeme se o ni
snaÏit i poté, co toto slovo moÏná z módy vyjde.

3. Na kvalitu práce ústavu mají daleko vût‰í vliv
v podstatû nemûnné poÏadavky a standardy vûdy
neÏ mûnící se poÏadavky právního statusu. �

(Pokraãování)
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Na svátek Tfií králÛ, 6. ledna 1918 odpoledne, se 
v Grégrovû sálu praÏského Obecního domu

prvnû se‰li v‰ichni poslanci ãeské národnosti
s platn˘m mandátem, a to jak ãlenové poslanecké
snûmovny fií‰ské rady ve Vídni, tak za války ne-
svolávan˘ch zemsk˘ch snûmÛ âeského království,
Moravského markrabství a Slezského vévodství.
Na slavnostním shromáÏdûní byl pfieãten a akla-
mativnû pfiijat text, kter˘ vstoupil do dûjin ãeského
zápasu za státní a národní samostatnost pod ne-
urãit˘m názvem Tfiíkrálová deklarace. V dokumentu
politiãtí zástupci ãeského národa odmítli stávající
program rakousko-uherské zahraniãní politiky. Tento
mûsíc si pfiipomínáme 90. v˘roãí této události.

První svûtovou válku vnímali prozíraví politikové
a myslitelé od poãátku jako evropsk˘ mezník zásadní
dÛleÏitosti. Rakousko-uherské soustátí vstoupilo do
rozsáhlého váleãného konfliktu jako spojenec Nû-
mecka a jeho zahraniãní politika fatálnû podléhala
agresivnû prosazovanému nûmeckému vlivu. Z obavy
pfied rozkladem, kter˘ by mohl nastat následkem
dlouhodobû nefie‰en˘ch vnitfiních problémÛ mnohoná-
rodnostní monarchie, vídeÀská vláda neobnovila par-
lament, rozpu‰tûn˘ nedlouho pfied vypuknutím války,
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Leto‰ním rokem bude ãtenáfie AB provázet nová rubrika vûnovaná osmiãkov˘m v˘roãím.
O pfiíspûvky k jejímu naplnûní v jednotliv˘ch mûsících se postarají Historick˘ ústav,

Ústav pro soudobé dûjiny a Archiv a MasarykÛv ústav.

T¤ÍKRÁLOVÁ DEKLARACE 
– KROK NA CESTù K SAMOSTATNOSTI

o s m i ã k o v ˘  r o k

a rozhodovala autoritativním zpÛsobem. V nepfiíznivé
vnitropolitické atmosféfie, komplikované vlekl˘mi záso-
bovacími obtíÏemi, intervenovaly do chodu státu vo-
jenské kruhy. Bylo pochopitelné, Ïe armáda sledovala
své bezprostfiední cíle a neúprosnû potlaãovala pro-
jevy odporu ze strany politické opozice i ze strany
neplnoprávn˘ch národností. Mezi nimi zaujímali âe‰i
rozvinutostí vefiejného a kulturního Ïivota jedno
z pfiedních míst. Potenciální nebezpeãí znamenala
zejména jejich orientace na státy Rakousko-Uhersku
a Nûmecku nepfiátelské, proto byli âe‰i perzekvováni,
ãímÏ jejich kritick˘ postoj k Vídni gradoval.

Pfiíznivou zmûnu pomûrÛ znamenal nástup nového
císafie Karla na podzim 1916. âeská politika vy‰la
z pasivity, aktivizovala se a její projevy protestu se po-
malu mnoÏily. Od chvíle, kdy byl v létû 1917 znovu
svolán parlament, ãeská delegace vystupovala jednot-
nû. Mezitím mezinárodní a váleãnou situaci vyhroco-
val revoluãní rozklad carského Ruska, chaos na v˘-
chodní frontû (ãeskosloven‰tí dobrovolníci v ruské
armádû vystoupili vítûznû u Zborova) a radikalizace
ruské revoluce na podzim 1917. Bol‰evická Leninova
vláda navrhla Nûmecku, Rakousko-Uhersku a Turec-
ku separátní mírová jednání a ústy svého zástupce
Lva Trockého prosazovala vlastní pojetí míru – bez
anexí a kontribucí a garanci práva na sebeurãení pro
neplnoprávné národy.Vzhledem k vojenské slabosti si
v‰ak bol‰evici nemohli diktovat podmínky a zahraniã-
ní ministfii Nûmecka a Rakousko-Uherska prosadili
posléze mír podle vlastních velmocensk˘ch pfiedstav.

V odpovûdi na ruské návrhy rakousko-uhersk˘ mi-
nistr zahraniãí hrabû Czernin pfii expozé o zahraniãní
politice na pÛdû fií‰ské rady 25. 12. 1917 sice neodmítl
zásadu budoucího neanekãního míru, nicménû k dru-
hému bol‰evickému poÏadavku uvedl: „Otázka státní
pfiíslu‰nosti národních skupin, nemajících státní samo-
statnost, nemÛÏe b˘t (…) upravena mezistátnû. Otázka
budiÏ kaÏd˘m státem fie‰ena s jeho národy samostatnû
cestou ústavní.“ âesk˘ domácí odboj rozumûl tomuto
prohlá‰ení v intenci protiãeské linie vídeÀské vlády jako
faktické negaci práva na národní sebeurãení a nepro-
dlenû zaãal organizovat tzv. generální snûm ãesk˘ch
poslancÛ. âeská politická reprezentace na nûm mûla
manifestaãnû odmítnout Czerninovo prohlá‰ení. Pouze
nedávno sesazen˘ pfiedseda ãeskoslovanské sociální

Pohled 
na GrégrÛv sál

v Obecním domû
kolem roku 1920



demokracie Bohumír ·meral
nesolidarizoval s postojem
odbojové vût‰iny a nepodpo-
fiil kritiku vlády, od níÏ si sli-
boval pováleãnou konstituãní
úpravu postavení zemí âes-
ké koruny uvnitfi monarchie.

Koneãné znûní poslanec-
ké deklarace vypracoval po-
slanec dr. Alois Ra‰ín, je‰tû
pfied rokem vûznûn ,̆ ze tfií
pfiede‰l˘ch verzí v noci z 5.na
6. ledna 1918. Vrcholn˘mi
body dokumentu byly tfii for-
mulace. První zpochybÀovala
jednostrann˘ akt separátního
míru: „Pfií‰tí mír mÛÏe b˘t s tr-
val˘m úspûchem uzavfien je-
nom od národa k národu,
mezi legitimovan˘mi a fiád-
nou demokratickou volbou
k jeho zastupování zvolen˘mi
poselstvy.“ Princip sebeurãe-
ní nepfiímo opatrnû vyjadfio-
vala vûta, Ïe „mírová ujedná-
ní mohou b˘t dílem jen
národÛ sam˘ch“ a Ïe toliko
ve spoleãném díle národÛ
mohou b˘t vyrovnány ve‰ke-
ré váleãné kfiivdy.Tfietí z klíão-
v˘ch vût navazovala na Stá-
toprávní prohlá‰ení ãesk˘ch
fií‰sk˘ch poslancÛ z konce kvûtna 1917 a poÏadovala
„spojení s bratrskou vûtví slovenskou v samostatn˘
Ïivot politick ,̆ hospodáfisk˘ a kulturní ve vlastním sa-
mostatném státû ãeskoslovenském“. I kdyÏ v˘razem
„samostatn˘ ãeskoslovensk˘ stát“ nebylo mínûno od-
trÏení od rakousko-uherského celku, n˘brÏ ústavní
reorganizace monarchie v ãesk˘ (ãesko-slovensk˘)
prospûch a i kdyÏ ostr˘ tón deklarace zmírÀoval
k státu loajální dovûtek ãeskomoravsk˘ch katolíkÛ
o kontinuitû projevÛ ãesk˘ch poslaneck˘ch delegací
a klubÛ, pfiesto se jednalo o novum v ãeské váleãné
politice, jeÏ u NûmcÛ v parlamentu i v Uhrách vyvola-
lo boufii nevole.
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Obecní dÛm 
v roce 1911

Poãátkem ledna 1918 se v‰ichni poslanci ãeské ná-
rodnosti sjednotili na stanovisku nekompromisní proti-
vládní opozice. Prozatím mírn˘mi prostfiedky vyjádfiili
vÛli ãeského národa po zásadní zmûnû vnitropolitic-
k˘ch pomûrÛ, ústavního a právního fiádu v celé fií‰i.
Jakkoli se v pfiípadû Tfiíkrálové deklarace jednalo o text
podmínûn˘ atmosférou okamÏiku, kter˘ brzy zastaral,
generální poslaneck˘ snûm znamenal nezbytn˘ krok
k samostatnému âeskoslovensku.V fiadû následujících
událostí jeho v˘znam vzrostl více, neÏ organizátofii
akce pÛvodnû zam˘‰leli. �

MARTIN KUâERA,
Historick˘ ústav AV âR, v. v. i.
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Neb˘t architekta a stavitele Josefa Hlávky,
moÏná bychom se procházeli po jinak
vypadajícím mostû, neÏ je ten ná‰ slavn˘
KarlÛv, jehoÏ opravu po velké povodni
v roce 1890 v pÛvodním stylu právû 
Hlávka prosadil. Kolik dûtí se narodilo
v praÏské Zemské porodnici a kolika
studentÛm poskytly pfiístfie‰í Hlávkovy
koleje? Kolem kolika staveb Josefa Hlávky
procházejí lidé ve Vídni a jakému mnoÏství
mozkÛ se dostalo informací na univerzitû
v âernovcích? A co teprve jeho
mecená‰sk˘ pfiínos vûdû a umûní,
co jeho podpora studentÛm, malífiÛm,
hudebníkÛm, nadan˘m lidem? 

HLÁVKÒV
JUBILEJNÍ ROK

PORTRÉT JOSEFA HLÁVKY
Václav BroÏík, 1895, olej na plátnû, 156 cm × 102 cm

Josef Hlávka (1831–1908) patfií k nejvût‰ím z me-
cená‰Û, ktefií v druhé polovinû 19. století zásad-

nû podporovali ãeskou národní emancipaci.Vûhlasn˘
architekt a stavitel a pfiedev‰ím mimofiádnû úspû‰n˘
stavební podnikatel se dokázal v tvrdé konkurenci
skvûle prosadit jak pfii nejrÛznûj‰ích státních zakáz-
kách (Zemská porodnice v Praze, biskupská reziden-
ce v âernovcích), tak zejména pfii kolosální v˘stavbû
vídeÀské okruÏní tfiídy Ringstrasse (mj. byl i stavite-

lem zdej‰í slavné Opery). Získané finanãní prostfied-
ky dokázal promy‰len˘mi stavebními investicemi zaji-
stit a rozmnoÏit. Zejména po rekonvalescenci z dlou-
hé nemoci a po smrti své první Ïeny Marie se zcela
programovû obrátil k podpofie v‰eho ãeského. Proto-
Ïe si uvûdomoval prvotní v˘znam vzdûlání pro národ-
ní budoucnost, soustfiedil svoje aktivity pfiedev‰ím
tímto smûrem. Jeho nejvût‰ím poãinem bylo zalo-
Ïení âeské akademie pro vûdy, slovesnost a umûní

kfiíÏem fiádu císafie Franti‰ka Josefa. V˘znamné
hlávkovské jubileum se letos pfiipomíná nejen
v âesku, Rakousku a na Ukrajinû, ale prostfiednic-
tvím UNESCO celosvûtovû.

Akademick˘ bulletin se k oslavám stého v˘roãí pfii-
pojuje procházkou po galerii obrazÛ, které jsou
s osobností Josefa Hlávky spojeny. Role na‰eho prÛ-
vodce a vypravûãe se zhostil autor nejpovolanûj‰í,
doc. Jifií Kotalík, s nímÏ se nyní zastavujeme u veliké-
ho plátna Josefa Hlávky v podání Václava BroÏíka. �

HaM

Leto‰ní rok se nese nejen ve znamení stého v˘roãí
úmrtí této v˘znamné osobnosti, ale stojí za to pfii-

pomenout i pár dal‰ích kulat˘ch jubileí. Pfied 140 lety
(1848) obdrÏel Josef Hlávka fiád císafie Franti‰ka
Josefa za zásluÏnou ãinnost ve Vídni a v témÏe
roce i druhou hlavní cenu za architekturu na svûto-
vé v˘stavû v PafiíÏi. Pfied 125 lety se stává fií‰sk˘m
a zemsk˘m poslancem a mecená‰ské a poraden-
ské ãinnosti uÏ se vûnuje systematicky. V loÀském
roce uplynulo 100 let, kdy byl Josef Hlávka jmeno-
ván ãestn˘m obãanem Prahy a dekorován Velko-
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HlávkÛv portrét 
od Václava BroÏíka 

byl urãen 
pro zasedací síÀ
âeské akademie 

a pochází z roku 1895.



v roce 1891, pfiedchÛdkynû dne‰ní ãeské Akademie
vûd. Josef Hlávka se stal prvním prezidentem této in-
stituce.V roce 1906 byl k tehdej‰í Akademii pfiiãlenûn
je‰tû neménû v˘znamn˘ Národohospodáfisk˘ ústav.
V˘razem podpory studentÛ byla potom v˘stavba
Hlávkov˘ch kolejí i promy‰len˘ systém stipendijní
podpory zakotven˘ v Hlávkovû poslední vÛli zfiizující
Nadání Josefa, Marie a ZdeÀky Hlávkov˘ch, které
v intencích zakladatele rozvíjí svoji ãinnost bez pfieru-
‰ení aÏ do dne‰ní doby.

Hlávka se v˘raznû zaslouÏil i o ochranu a prezen-
taci kulturního dûdictví. Z titulu zemského konzervá-
tora a císafiského rady spolupÛsobil pfii obnovû fiady
historick˘ch památek jako napfi. Karl‰tejna, katedrály
sv.Víta ãi Karlova mostu. Podílel se na realizaci my‰-
lenky národního pohfiebi‰tû Slavín na Vy‰ehradû
a byl otcem zámûru i sponzorem realizace Myslbeko-
va pomníku sv. Václava na Václavském námûstí. Jo-
sef Hlávka byl i velk˘m milovníkem a ctitelem umûní.
Intenzivnû si uvûdomoval v˘znam kultury v kontextu
dynamicky se rozvíjející prÛmyslové civilizace a ‰tûd-
fie podporoval ãeské umûlce a kulturní instituce. Bez
jeho zásadního pfiiãinûní by nevznikly napfiíklad PraÏ-
ská konzervatofi, Spolek pro komorní hudbu, âeská
filharmonie ãi zestátnûná Akademie v˘tvarn˘ch umû-
ní v Praze. Pfiímo podporoval fiadu vynikajících umûl-
cÛ, ktefií patfiili mezi jeho rodinné pfiátele, jako Julia
Zeyera, Jaroslava Vrchlického, Antonína Dvofiáka, Jo-
sefa V. Myslbeka, Julia Mafiáka, Vojtûcha Hynaise
a mnoho dal‰ích.Ti v‰ichni se nakonec se‰li v âeské
akademii vûd a umûní a ‰tûdr˘ mecená‰ se jim záro-
veÀ postaral o v˘znamné státní zakázky (napfiíklad
pfii budování Národního muzea), profesury, edice
souborn˘ch spisÛ ãi premiéry jejich hudebních dûl.
O jeho ‰iroké podpofie ãeské vûdy a kultury svûdãí
obsáhlá korespondence uloÏená v Literárním archivu
Památníku Národního písemnictví. Za zmínku stojí
i jeho vlastní umûlecké sbírky, které v okamÏiku se-
psání poslední vÛle obsahovaly celkem 637 poloÏek.
Podle jasnû definovaného klíãe byly odkazem pfie-
dány do Národní galerie, Umûlecko-prÛmyslového
muzea a Národního muzea. âást pfiitom zÛstala na
zámku v LuÏanech a ãást se dnes nachází právû
v majetku ãeské Akademie vûd.

Z tûch nejv˘znamnûj‰ích je to nepochybnû portrét
Josefa Hlávky od Václava BroÏíka z roku 1895. Nej-
známûj‰í a nejpopulárnûj‰í ãesk˘ malífi druhé polovi-
ny 19. století vy‰el z velice chud˘ch pomûrÛ. Pro nej-
mlad‰ího ze sedmi dûtí pradleny a vesnického kováfie
(nar. 1851 v Tfiemo‰né u Plznû) byla cesta k umûní
opravdu trnitá. Poté, co otec získal místo v kotlárnû
Ringhofferov˘ch závodÛ a rodina se pfiestûhovala do
Ko‰ífi, se mal˘ Václav zaãal uãit nejprve litografem
a poté malífiem ve smíchovské porcelánce. Zde si ho
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náhodnû pov‰iml smíchovsk˘ purkmistr Petr Fischer,
rozpoznal jeho talent a umoÏnil mu v roce 1868 vstup
na praÏskou malífiskou Akademii. Ve studiích pokra-
ãoval v DráÏìanech a Mnichovû a s vidinou stát se
historick˘m malífiem odjel do PafiíÏe a zde svÛj sen
naplnil, kdyÏ získal na Salonu roku 1875 Zlatou me-
daili za obraz Poselství ãeského krále Ladislava Po-
hrobka ke dvoru francouzského krále Karla VII. roku
1457. Úspû‰n˘ a talentovan˘ umûlec neunikl Hlávko-
vû pozornosti, kter˘ jej vyzval k úãasti na soutûÏi pro
v˘zdobu Národního divadla a v˘raznû jej podpofiil pfii
realizaci monumentálních obrazÛ z ãesk˘ch dûjin
v ãele s proslul˘m Husem pfied koncilem kostnick˘m.
Na naléhání Josefa Hlávky pfiijal BroÏík v roce 1893
spolu s Vojtûchem Hynaisem místo profesora na
novû zestátnûné praÏské malífiské Akademii a pfie-
stûhoval se do Prahy.Z té doby pochází i HlávkÛv por-
trét fiadící se do fiady autorov˘ch podobizen dal‰ích
velikánÛ, F. L. Riegra, Franti‰ka
Ondfiíãka, âeÀka Gregora ãi hrabû-
te Sylva Taroucca. Suverénní mal-
ba plnû naplÀuje zadání oficiální
reprezentativní podobizny prezi-
denta-zakladatele, která byla urãe-
na pro zasedací síÀ âeské akade-
mie. Pfiísnû symetrická kompozice
podtrhuje velebnou dÛstojnost por-
trétovaného, dekorovaného nejv˘-
znamnûj‰ími fiády: ¤ádem císafie
Franti‰ka Josefa a ¤ádem Ïelezné
koruny. BroÏíkovo pojetí v‰ak ne-
zapfie intimní znalost portrétova-
ného i snahu vystihnout jeho cha-
risma i mimo rámce bûÏného
akademického portrétu. Ve sbír-
kách Galerie hlavního mûsta Prahy
existuje men‰í portrétní pfiípravná
studie.V roce 1913 byla pro zámek
v LuÏanech objednána dobová ba-
revnû Ïivûj‰í a rukopisnû uvolnû-
nûj‰í kopie obrazu, jejímÏ autorem
je BroÏíkÛv Ïák Augustin Vlãek (1865–1934).

V˘ãet zásluÏn˘ch ãinÛ Josefa Hlávky podporují-
cích rozvoj ãeské spoleãnosti by byl sáhodlouh .̆
Struãnû jej v poslední dobû pfiipomenula monogra-
fie Jifiího Pokorného Odkaz Josefa Hlávky vydaná
nakladatelstvím Academia v roce 2005. A vefiejnost
bude mít pfiíleÏitost pfiipomenout si osobnost tohoto
mecená‰e v rámci celé fiady akcí, které se uskuteã-
ní v leto‰ním roce, kdy si pfiipomeneme 100. v˘roãí
Hlávkova úmrtí. �

JI¤Í KOTALÍK,
Akademie v˘tvarn˘ch umûní
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Autorem kopie 
z roku 1913,
která byla urãena 
pro zámek 
v LuÏanech,
je Augustin Vlãek.
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Tisková konference CERN:
prÛmyslové zakázky a udûlené ceny,

kterou uspofiádal V˘bor pro spolupráci
âR s CERN spolu s Odborem

mediální komunikace, se uskuteãnila
3. prosince 2007 v hlavní budovû

Akademie vûd âR. Po pfiehledu 
prof. Jifiího Niederla o zakázkách

a cenách z CERN v oblasti 
prÛmyslu v âR se úãastníci dozvûdûli
podrobnûj‰í informace o leto‰ní cenû

firmû ON Semiconductor v RoÏnovû
pod Radho‰tûm za ‰piãkové

detektory pro experiment ATLAS.
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– EVROPSKÁ LABORATO¤ FYZIKY



CERN (Evropské stfiedisko jaderného v˘zkumu 
ãi pfiesnûji Evropská laboratofi fyziky ãástic) se

nachází na francouzsko-‰v˘carské hranici západnû
od Îenevy. Fyzikové v CERN hledají odpovûdi na
otázky, co je hmota, jak˘ je její pÛvod a struktura, jak
z ní vznikají sloÏité objekty jako jsou hvûzdy, planety
i sám ãlovûk, jak vznikl vesmír a jeho souãasná po-
doba a kam smûfiuje. Jejich fie‰ení vede k nov˘m fun-
damentálním poznatkÛm zásadním nejen pro fyziku
a dal‰í vûdní obory, ale i kvalitu Ïivota lidí. CERN je
dnes ve svûtû laboratofií fyziky ãástic v˘zkumn˘m
centrem ãíslo jedna dík ‰piãkové úrovni vûdeck˘ch
pfiístrojÛ i technologií a prvotfiídním odborníkÛm
z dvaceti evropsk˘ch ãlensk˘ch zemí a padesáti zemí
dal‰ích (mezi nimi je sedm nositelÛ Nobelov˘ch cen!).
CERN vznikl v roce 1954 a dnes s ním spolupracuje
7000 vûdcÛ osmdesáti národností z 500 univerzit ãi ji-
n˘ch vûdecko-v˘zkumn˘ch institucí.

âR vstoupila do CERN k 1. lednu 1992 jako
âSFR a 1. ãervence 1993 jako âR. âlenství v CERN
umoÏÀuje: 1. Podílet se na zcela unikátním, základ-
ním fyzikálním v˘zkumu. Z âR je to pfies 400 v˘-
zkumníkÛ spolu s desítkami studentÛ z 15 institucí.Ti
jsou za 16 let úãasti âR v CERN spoluautory více neÏ
1600 odborn˘ch publikací a 1200 referátÛ na konfe-
rencích. 2. Podílet se na v˘voji ‰piãkov˘ch technolo-
gií. âR participuje na 8 z 34 projektÛ R&D v CERN,
které nalézají mnoho aplikací i mimo fyziku (napfi.
v diagnostice a léãbû rÛzn˘ch onemocnûní, ve vyuÏi-
tí volné v˘poãtové kapacity poãítaãÛ ve svûtû, k dosa-
Ïení prakticky v‰ech informací ve svûtû, v energetice,
v dopravû apod.). 3. Zvy‰ovat kvalifikaci sv˘ch stu-
dentÛ a mlad˘ch v˘zkumníkÛ a technikÛ.V roce 2007
se to podafiilo 25 Ph.D. studentÛm a 12 technick˘m
pracovníkÛm. 4. Získávat zakázky pro prÛmysl v âR.
Ty vlastnû pfiedstavují návratnost ãlensk˘ch pfiíspûv-
kÛ, kter˘mi âR pfiispûla do rozpoãtÛ CERN. V roce
2007 ãinil asi 1000 milionÛ CHF a pfiíspûvek âR asi
0,9 %. Za 16 let úãasti v CERN dosahuje âR návrat-
nosti sv˘ch pfiíspûvkÛ ve v˘‰i asi 58,4 %. To je zcela
nadprÛmûrné, protoÏe CERN mÛÏe pouze 42 % své-
ho rozpoãtu investovat do nov˘ch vûcí.

O PrÛmyslové cenû, jeÏ byla letos udûlena za do-
dávku pixelov˘ch detektorÛ koncernu ON Semicon-
ductor, pohovofiil koordinátor experimentu ATLAS
Václav Vrba z Fyzikálního ústavu AV âR, v. v. i. Ex-
periment ATLAS, kter˘ je realizován ve spolupráci
více neÏ 2000 odborníkÛ ze 167 univerzit a labora-
tofií 37 zemí, je jedním z nejvût‰ích mezinárodních
projektÛ v oblasti pfiírodních vûd.
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Slavnostního ceremoniálu pfiedání PrÛmyslové
ceny v CERN se zúãastnili Peter Zdebel, senior vi-
ceprezident koncernu, Michael Mandracchia, gene-
rální fieditel ON Semiconductor CR a ON Semicon-
ductor Slovakia a Stanislav Kapsia, zástupce
fieditele v˘voje ON Semiconductor CR.

„Pro potfieby ATLAS byla v úzké spolupráci s Fyzi-
kálním ústavem AV âR vyvinuta speciální oboustran-
ná technologie v˘roby pixelov˘ch detektorÛ a tyto pak
byly vyrobeny v ON Semiconductor v RoÏnovû pod
Radho‰tûm. K zaji‰tûní vysoké kvality velkoplo‰n˘ch
ãipÛ bylo tfieba zavézt fiadu i pro nás nestandardních
opatfiení, ale v˘sledek je opravdu potû‰ující,“ fiekl pfii
pfiebírání ceny Michael Mandracchia.

ON Semiconductor je svûtov˘m v˘robcem polo-
vodiãov˘ch souãástek a dodavatelem fie‰ení pro fií-
zení napájecích systémÛ pro poãítaãe, mobilní tele-
fony, pfienosné pfiístroje, automobily a pro prÛmysl.
Produkce pro projekt ATLAS vyboãila ze sortimentu
standardních v˘robních technologií. „Jsme hrdi na
to, Ïe se úãastníme tohoto prestiÏního celosvûtové-
ho v˘zkumného projektu a Ïe jsme mohli ukázat
kvalitu a technick˘ talent na‰eho t˘mu,“ dodal Peter
Zdebel. �

LUDùK SVOBODA

Pixelové detektory
pro fyzikální
experiment 
ATLAS

CERN
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CERGE-EI získalo kromû akreditace u Ministerstva
‰kolství âeské republiky v záfií 2005 i trvalou akre-

ditaci doktorského studijního programu v oboru ekono-
mie v USA.Toto uznání vzdûlávacího programu získalo
CERGE–EI jako první neamerická vzdûlávací instituce
v zemích stfiední a v˘chodní Evropy a b˘valého Sovût-
ského svazu. JiÏ od zaloÏení pracovi‰tû v roce 1991
bylo a je jeho hlavním úkolem vzdûlávat novou genera-
ci ekonomÛ, ktefií budou odborníky v oblasti transfor-
mace a fungování trÏní ekonomiky.

Studium je urãeno pfiedev‰ím pro studenty ze zemí
b˘valého komunistického bloku a v poslední dobû do
nûj stále více pfiicházejí i studenti z jin˘ch, ménû vy-
spûl˘ch zemí celého svûta. Jedním z hlavních úkolÛ
CERGE-EI je zajistit, aby vynikající studenti zÛstali
v regionu a neodcházeli za studiem i prací do západ-
ních zemí. Den otevfien˘ch dvefií mûl proto meziná-
rodní charakter. Kromû zájemcÛ o studium z âeské
republiky se ho zúãastnili téÏ studenti z Polska ãi Me-
xika. Vzhledem k tomu, Ïe doktorské studium na
CERGE-EI je otevfieno i zájemcÛm, ktefií pfiicházejí
z jin˘ch neÏ ekonomick˘ch oborÛ, zúãastnili se Dne
otevfien˘ch dvefií i studenti práv ãi oborÛ technick˘ch.

Cílem akce bylo poskytnout náv‰tûvníkÛm nejen po-
drobné informace o studiu, ale také seznámit je s prak-
tick˘m Ïivotem na CERGE-EI. Uvítání studentÛ se
kromû fieditele centra doc. Lubomíra Lízala ujal i prof.
Jan ·vejnar, jenÏ je jedním ze zakladatelÛ institutu
a v souãasnosti je pfiedsedou fiídícího a dozorãího v˘-
boru. Poté se slova ujali zástupci profesorského sboru,
na jejichÏ vystoupení navazovala diskuse se studenty
i absolventy CERGE-EI. Zejména tuto ãást programu
náv‰tûvníci ocenili, neboÈ nejuÏiteãnûj‰í (a také na-
prosto reálné) informace lze získat právû od tûch, kte-
fií programem pro‰li ãi právû procházejí. Diskuse se to-
ãila kolem dvou hlavních otázek: Proã se vyplatí
studovat Ph.D. program amerického typu, kter˘ vyÏa-
duje ãtyfii aÏ pût let plného studijního a v˘zkumného
nasazení, kdyÏ titul Ph.D. lze na ostatních ãesk˘ch vy-
sok˘ch ‰kolách získat soubûÏnû se zamûstnáním pfii
vynaloÏení mnohem men‰ího úsilí a ãasu? A pokud je
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DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
V CERGE-EI
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Jedním ze
zakladatelÛ 

a pfiedsedou 
v˘konné a dozorãí

rady CERGE-EI 
je Jan ·vejnar.

Martin Kálovec
z Boston Consulting

Group s úãastníky
hovofiil o sv˘ch

zku‰enostech 
ze studií 

na CERGE-EI.

student o smyslu tohoto typu studia pfiesvûdãen, proã
za ním nejít rovnou do USA? 

V následující ãásti, volném programu, mohli ná-
v‰tûvníci poznat bûÏné dûní na CERGE-EI. Zúãastni-
li se nûkter˘ch pfiedná‰ek, tradiãního v˘zkumného
semináfie, kter˘ je souãástí v˘uky, nebo nav‰tívili jed-
notlivé profesory pfiímo v jejich kanceláfiích. Uchaze-
ãi vyuÏili zejména tfietí moÏnosti, díky níÏ mohli na-
pfiíklad konzultovat svou v˘zkumnou práci ãi se jen
osobnû seznámit s odborníky, jejichÏ jména znají
z ekonomického tisku a studia. Zájemce potû‰ila ze-
jména moÏnost nav‰tívit prof. Jana ·vejnara, díky je-
hoÏ kandidatufie na post prezidenta âeské republiky
se o CERGE-EI mluví v médiích stále ãastûji. Po vol-
ném programu následovaly dva speciální semináfie
o monetárních intervencích a ekonomii kriminality,
jeÏ byly u‰ity pfiesnû na míru znalostí uchazeãÛ.

Oficiální ãást programu byla zakonãena prohlídkou
budovy a odborné knihovny CERGE-EI, která je po-
vaÏována za nejlep‰í ekonomickou knihovnu ve
stfiední Evropû. Pro hosty byl pfiínosn˘ i navazující
neoficiální program. Mohli se totiÏ zúãastnit tradiãní-
ho veãírku, pfii nûmÏ se v nûkteré z praÏsk˘ch hos-
pÛdek nad sklenkou scházejí studenti i profesofii. Pro
zájemce o studium to byla vzácná pfiíleÏitost dozvû-
dût se dal‰í podrobnosti ze studentského Ïivota, po-
znat moÏné budoucí spoluÏáky a vidût CERGE-EI
i z té ménû formální stránky. �

MARKÉTA MLIKOVÁ,
Oddûlení rozvoje a styku s vefiejností CERGE-EI
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Historicky první Den otevfien˘ch dvefií pro zájemce o studium 
na CERGE-EI (Center for Economic Research and Graduate Education 

– Economics Institute) se uskuteãnil 9. listopadu 2007.
CERGE-EI sdruÏuje Centrum pro ekonomick˘ v˘zkum 

a doktorské studium Univerzity Karlovy a Národohospodáfisk˘ ústav 
Akademie vûd âR. V rámci této spolupráce nabízí kromû ekonomického 

v˘zkumu i doktorské studium ekonomie akreditované v USA.



„Historie se ãasto opakuje, jsou v‰ak její úseky,
které se prostû nikdy nesmí opakovat,“ vyjádfiil
v úvodu semináfie své pfiesvûdãení pfiedseda Aka-
demie vûd Václav Paães. Ústfiedními pojmy pfied-
ná‰kového cyklu, kter˘ se uskuteãnil v prostorách,
kde se za 2. svûtové války rozhodovalo o arizaci Ïi-
dovského národa v Protektorátu âechy a Morava,
byly holocaust a tzv. postholocaustov˘ syndrom.
V úvodní zdravici prof. Ludevít Végh zdÛraznil, Ïe
holocaust neskonãil druhou svûtovou válkou, ale Ïe
v postiÏen˘ch Ïidovsk˘ch rodinách nadále pfietrvá-
vají nevyfie‰ená traumata. Negativním dopadem
holocaustu je podle nûj zejména emigrace Ïidov-
ského obyvatelstva do USA nebo Kanady v dÛsled-
ku konfiskace jejich majetku v letech 1938–1945.
Pozitivním syndromem je naopak neutuchající mo-
rální síla ÎidÛ, jeÏ zasahuje rÛznorodé lidské aktivi-
ty; pfiipomeÀme si, Ïe fiada nositelÛ Nobelovy ceny
pochází z Ïidovské komunity.

Végh na závûr vyjádfiil své rozhofiãení nad pláno-
van˘m pochodem neonacistÛ historickou ãástí Pra-
hy, tzv. Îidovsk˘m mûstem a dodal, Ïe hranice mezi
svobodou a zloãinem jsou mnohdy nezfietelné a je
nezbytné, aby je spoleãnost stfieÏila. Exprezident
Václav Havel ve svém pozdravném dopise téÏ dÛ-
raznû apeloval na spoleãnost, aby nebyla apatická
ke vzrÛstajícímu pravicovému extremismu, a pfiipo-
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Václav Paães 
a Tomá‰ Halík 
pfii zahájení Prvního
praÏského semináfie
o dopadu holocaustu
na ãeskou 
a slovenskou
spoleãnost ve druhé
polovinû 20. století

jil, Ïe k zopakování holocaustu staãí jeden trochu
schopn˘ manaÏer. Prezident âeské kfiesÈanské
akademie prof. Tomá‰ Halík v pfiíspûvku Îidé, kfies-
Èané a kultura pamûti zdÛraznil v˘znamn˘ vliv Ïi-
dovství jako jednoho ze základních pilífiÛ evropan-
ství a poukázal na závaÏnou roli státu Izrael
v dûjinách Evropy. Podle Halíka svou existencí upo-
zorÀuje na to, Ïe nesnesitelné zlo, které Ïidovsk˘
národ postihlo, nesmí b˘t zapomenuto. Nelze ov‰em
Ïít jen tímto traumatem. „PamûÈ není jen vzpomín-
kami na minulost,“ doplnil.

Semináfi o holocaustu poctil svou náv‰tûvou
izraelsk˘ velvyslanec v âeské republice J. E. Arie
Arazi, kter˘ se velmi pochvalnû zmínil o v˘born˘ch
vztazích mezi Izraelem a âR a zavzpomínal i na
osudy své rodiny.V pfiíspûvku Holocaust v psychice
potomkÛ se psychoanalytik Dr. Martin Mahler roz-
hovofiil o druhé a tfietí postholocaustové generaci.
Rodiãe chtûli své potomky uchránit pfied traumati-
zujícími vzpomínkami a o minulosti pfied nimi mlãe-
li. Ale i toto „zdánlivé mlãení“ je hluboce ovlivnilo.
„Holocaust je nesnesitelná zku‰enost,“ pokraãoval
Mahler. Podle nûj v‰ak existuje velká nadûje, Ïe
jejich dûti a vnuci mají ‰anci postholocaustové
trauma pfiekonat. �

LUDùK SVOBODA

U pfiíleÏitosti smutného
v˘roãí Kfii‰Èálové noci 
se pod zá‰titou pfiedsedy 
AV âR Václava Paãesa
a poslance âSSD Robina
Böhmische 8. listopadu 2007
v Poslanecké snûmovnû
Parlamentu âR uskuteãnil
První praÏsk˘ semináfi
o dopadu holocaustu 
na ãeskou a slovenskou
spoleãnost ve druhé polovinû
20. století. Setkání,
jeÏ uspofiádal Spolek
akademikÛ ÎidÛ, mûlo za cíl
reflektovat dramatické osudy
Ïidovského národa v b˘valém
âeskoslovensku.

HOLOCAUST: 
NESMÍME ZAPOMENOUT
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Absolon pouÏil progresivní metody v˘zkumu ve
vût‰ích plochách, odkryl unikátní sídelní situa-

ce, skládky mamutích kostí, ohni‰tû a celé série
ozdobn˘ch a umûleck˘ch pfiedmûtÛ, z nichÏ ãást byla
– poprvé na svûtû – vypálena z hlíny. Musel tedy bo-
jovat za uznání této nejstar‰í keramiky.

V pováleãném období na tyto projekty navázal Ar-
cheologick˘ ústav Akademie vûd. Bohuslav Klíma za-
pojoval do archeologického v˘zkumu dal‰í obory, geo-
logii a antropologii, a zábûr svého zájmu roz‰ífiil na
lokality v okolí, takÏe se zaãal utváfiet obraz vymezené-
ho a vnitfinû strukturovaného sídelního areálu Dolní
Vûstonice – Pavlov. Dnes se unikátnost tohoto areálu
projevuje v nûkolika rovinách. Získali jsme prakticky
kompletní kostry pleistocénních lovcÛ, aÈ uÏ jde o zná-
m˘ trojhrob ãi hroby jednotliv˘ch muÏÛ a Ïen, které jsou
rituálnû uloÏeny, nebo o jednotlivé zlomky lidsk˘ch kos-
tí, volnû rozpt˘lené v kulturních vrstvách. Ale nejen to,
lidské skelety mÛÏeme zkoumat v kontextu tábofii‰È, kde
tito lovci Ïili, s ohni‰ti, pÛdorysy obydlí, skládkami ma-
mutích kostí, doklady v˘robních aktivit, umûní a rituálÛ.

Slavná Vûstonická venu‰e, kterou Absolon objevil
v roce 1925, je jistû nadãasov˘m symbolem, nemûla
by v‰ak zastínit informaãní potenciál celého nalezi‰tû.
Jeho komplexnû pojatá anal˘za je dnes vûcí interdis-
ciplinárních a mezinárodních t˘mÛ. Ke spolupráci mÛ-
Ïeme zvát nejlep‰í odborníky ze zahraniãí, ktefií do v˘-
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JiÏ na sklonku 19. století, kdy se uskuteãnily archeologické v˘zkumy v Pfiedmostí
u Pfierova, byl zfiejm˘ svûtov˘ v˘znam tábofii‰È moravsk˘ch „lovcÛ mamutÛ“ pro poznání

nûkter˘ch etap nejstar‰í lidské minulosti. KdyÏ pak v roce 1924 zahájil Karel Absolon
v˘zkum nového nalezi‰tû v Dolních Vûstonicích, otevfiela se v tomto bádání dal‰í kapitola.

v û d a  a  v ˘ z k u m

Pfiedmostí,
v˘zkum 

v roce 2006.
Plocha pokrytá
kostmi mamutÛ
a dal‰ích zvífiat

ledové doby je nyní
trvale konzervována

pod expoziãním
pavilonem.

zkumu vná‰ejí nové metody. V poslední dobû to byli
napfi. ameriãtí archeologové a antropologové ãi brit‰tí
pfiírodovûdci. Opaãnû se na‰e pracovi‰tû podílí na v˘-
zkumech v zahraniãí, aÈ uÏ je to na Slovensku, na Si-
bifii ãi na v˘zkumech na‰ich egyptologÛ v Egyptû. Zá-
kladní v˘sledky editujeme a publikujeme v rámci
interdisciplinárnû pojaté monografické fiady Dolnovûs-
tonické studie. Od roku 1994 vy‰lo 14 svazkÛ, stfiídavû
v Archeologickém ústavu AV âR Brno a v zahraniãí
(Liege, Leiden, Cambridge a Oxford).

Prvou otázkou je ‰ir‰í historick˘ kontext na‰eho v˘-
zkumu.V období pfied 40 000 aÏ 25 000 lety náhle mizí
poslední neandertálci a do Evropy pronikají anatomic-
ky moderní lidé. V této dramatické dobû se objevují
nové technologie a dal‰í jevy, z nichÏ nejnápadnûj‰í je
hra se symboly, jejich pouÏití pfii komunikaci a v nej-
star‰ím umûní. Myslím, Ïe za tûmito inovacemi mÛÏe-
me tu‰it hlub‰í zmûny ve struktufie lidského my‰lení.
Moderní lidé se tak od neandertálcÛ viditelnû odli‰ili.

Na‰e novû formulovaná hypotéza pfiedpokládá, Ïe
pfiíchod moderní populace nebyl jednorázovou migrací,
ale odvíjel se v nûkolika vlnách. KaÏdá z nich má svou
konkrétní problematiku a v archeologickém a antropo-
logickém záznamu se neprojevují podle jednotného
vzorce. Pfiitom podunajská Evropa nehrála jen pasivní
roli pfiíjemce cizích populací. Nové technologie a umû-
ní si pfiíchozí populace nepfiinesly s sebou, ale vytváfie-
ly je teprve v Evropû. V novém prostfiedí chladné stepi,
s velk˘mi stády zvífiat se promûÀovala také struktura
lidské spoleãnosti a strategie lovu. Areál Dolní Vûstoni-
ce – Pavlov plasticky ilustruje lidské adaptace, nové v˘-
robní technologie i rituály.

V souãasné dobû je rozpracována celá fiada terén-
ních v˘zkumÛ. âasovû a kulturnû nejbliÏ‰í nalezi‰tû je
Pfiedmostí u Pfierova, kde jsme v roce 2006 odkryli
ãást plochy s mamutími kostmi, a ta je nyní na místû
konzervována jako Památník lovcÛ mamutÛ (obr. 1).
Souãasnû ukonãujeme projekty zamûfiené na lovecké
kultury na Uherskohradi‰Èsku, v Moravském krasu
a v pískovcov˘ch pfievisech severních âech. UvolÀuje-
me si prostor, abychom se mohli plnû zamûfiit na areál
Dolní Vûstonice – Pavlov.

Organizace dal‰ího terénního v˘zkumu v tomto pro-
storu sleduje jednak konkrétní otázky, jednak stavební

ARCHEOLOGOVÉ NA MORAVù
NA NÁV·TùVù V DOLNÍCH VùSTONICÍCH
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práce, které by archeologické situace mohly ohrozit.
Napfiíklad v roce 2005 probíhal ve spolupráci s Univer-
zitou v Cambridge v˘zkum lokality Dolní Vûstonice II
nedaleko místa, kde byl v roce 1986 objeven znám˘
trojhrob (obr. 2). O lovu a konzumaci zvífiat máme na
základû dochovan˘ch kostí informací dost, a proto
jsme se tentokrát zamûfiili na moÏné zbytky rostlinné
potravy, celkovou v˘Ïivu a sezónní cyklus lovcÛ v prÛ-
bûhu roku. V roce 2007 jsme pfii sledování v˘kopu pro
kanalizaci v nedalekém Pavlovû narazili na zcela novou
lokalitu, která poskytla unikátní situaci: centrální ohni‰-
tû vyplnûné kameny rozpraskan˘mi Ïárem a obklope-
né mal˘mi varn˘mi jamkami. Mamutí kosti, kamenné
i kostûné nástroje, ozdoby z provrtan˘ch schránek ter-
ciérních mûkk˘‰Û, oblázkÛ a zvífiecích zubÛ patfií
v tomto prostfiedí ke standardním nálezÛm (obr. 3). Ale
hlavní, „klasické“ lokality nyní navrhuje AV âR a Minis-
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Pavlov, záchrann˘
v˘zkum v roce 2007.
V˘kop pro kanalizaci
naru‰il unikátní
situaci s centrálním
ohni‰tûm, varn˘mi
jamkami a mamutími
kostmi.

Dolní Vûstonice,
v˘zkum v roce 2005.
Nov˘mi metodami 
je analyzována
plocha v tûsné
blízkosti
vûstonického
trojhrobu.

terstvo kultury âR vyhlásit jako kulturní a posléze ná-
rodní kulturní památku, aby byly dÛslednû chránûny
pfied naru‰ením.Také Dolní Vûstonice by si do budouc-
na jistû zaslouÏily vybudování autentické terénní expo-
zice, jakou se nám podafiilo vytvofiit v Pfiedmostí.

Interdisciplinární zpracování materiálu shromáÏdû-
ného na pracovi‰ti v Dolních Vûstonicích je dlouhodo-
b˘m programem. Do budoucna chceme spektrum do-
sud pouÏívan˘ch metod roz‰ifiovat o perspektivní
metody molekulární genetiky a dal‰í laboratorní me-
tody anal˘zy zvífiecího i lidského osteologického ma-
teriálu. Cílem je vytvofiení plastického obrazu první
anatomicky moderní populace v Evropû, zpÛsobu Ïi-
vota, lovu a sezónního rytmu. �

JI¤Í SVOBODA,
Archeologick˘ ústav AV âR, v. v. i., Brno
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Hlavní pfiedná‰ky prezentovali prof. Jerry Harris 
(Chicago), prof. Erazim Kohák (Praha), prof. Bfie-

tislav Horyna (Brno) a doc. Ladislav Hoho‰ (Bratisla-
va). Ostatní pfiedná‰ející vystoupili v deseti sekcích,
jeÏ se zamûfiovaly na globální sociálnû-ekonomické
uspofiádání, vûdu v globálním kontextu, otázky trans-
kulturality, populismus, v‰eobecn˘ základní pfiíjem
a bezpeãnost a válku v globálním prostoru.

Institucionální zázemí na‰la konference v Centru
globálních studií, av‰ak ke spolupráci byli pfiizváni
téÏ odborníci z dal‰ích akademick˘ch ãi univerzit-
ních pracovi‰È âR a nûkolik hostÛ ze Slovenska,
USA a Srbska. Komplementární akcí je kaÏdoroãní
mezinárodní konference se stejnojmenn˘m názvem
(Philosophy and Social Science), která se koná vÏdy
v kvûtnu a jejímÏ pofiadatelem je táÏ instituce. JelikoÏ
program konference byl opût velmi „nabit˘“, dovolte
mi upozornit pouze v˘bûrovû na nûkteré pfiíspûvky.

V jejím zaãátku vystoupil fieditel Centra globálních
studií dr. Marek Hrubec (na snímku vpravo), kter˘
pohovofiil o zámûrech a cílech konference a v dopo-
lední sekci pfiedstavil svÛj pfiíspûvek o globálním so-
ciálnû-ekonomickém uspofiádání, v nûmÏ se zab˘val
artikulací sociálních a politick˘ch poÏadavkÛ obyva-
tel tfietího svûta z hlediska teorie uznání.

S pfiíspûvkem Nadnárodní prostory a praktiky vy-
stoupil dr. Oleg Su‰a (na snímku vlevo), na nûhoÏ
se letos upínala pozornost posluchaãÛ také proto,
Ïe na závûr konference byla pfiipravena pfiátelská
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V reprezentativních prostorách Akademie vûd âR se 27.–28. listopadu 2007 
uskuteãnil 7. roãník konference Filosofie a sociální vûdy, kter˘ uspofiádalo 

Centrum globálních studií (spoleãné pracovi‰tû Filosofického ústavu Akademie vûd âR
a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy). Dvoudenní program byl vûnován 

sociálním aspektÛm globalizace a zúãastnilo se ho tfiicet dva pfiedná‰ejících.

SOCIÁLNÍ ASPEKTY
GLOBALIZACE

v û d a  a  v ˘ z k u m

upozornil, Ïe je nutné omezit dal‰í rozevírání sociál-
ních nÛÏek a nastavit postupnou implantaci nov˘ch
hospodáfisk˘ch struktur do rozvojov˘ch zemí. Napro-
ti tomu, a dokonce v rozporu s nûkter˘mi pfiijat˘mi
dokumenty OSN (napfi. Deklarace k miléniu 2000,
kterou podepsala vût‰ina ãlensk˘ch státÛ) sleduje-
me obrat, v nûmÏ jsou vedle ekonomick˘ch globál-
ních dÛsledkÛ stále jasnûji patrné rovnûÏ nûkteré
politické a sociálnû kulturní indicie, které se objevily
s pozdûj‰ími fatálními dopady ve 20. a 30. letech
20. století.

Panel zamûfien˘ na téma V‰eobecn˘ základní pfií-
jem byl vûnován prezentaci nedávno vydané stejno-
jmenné kolektivní monografie (nakladatelství Filoso-
fia), jejímiÏ hlavními autory jsou Philippe Van Parijs
(LovaÀ a Harvard), Marek Hrubec a Martin Brabec.
V diskusi ãe‰tí autofii pfiedstavili klady a zápory my‰-
lenky v‰eobecného základního pfiíjmu, návrh novû
formulovan˘ v˘znamn˘m belgick˘m ekonomem
a politick˘m filosofem Van Parijsem, kter˘ doporuãu-
je, aby kaÏd˘ obãan dostával urãitou pravidelnou
(ale zároveÀ ekonomicky udrÏitelnou) penûÏní ob-
ãanskou finanãní dávku, kterou lze povaÏovat za
právo na dÛstojnost kaÏdého obãana. V diskusi vy-
stoupili spoluautofii knihy, ktefií pfiispûli do sborníku
a prezentovali své kladné i negativní postoje k tomu-
to návrhu, v nichÏ vycházeli z rÛzn˘ch filosofick˘ch,
ekonomick˘ch a politick˘ch pozic. Následná diskuse
byla velmi boufilivá, coÏ svûdãí také o mimofiádné
aktuálnosti tohoto tématu.

Dr. Martin ·imsa (Ústí nad Labem) pojal svÛj pfiís-
pûvek Je moÏná globální demokracie? Normativní,
kulturní, náboÏenské a sociální aspekty otázky jako
reflexi vztahu mezi globalizací a demokracií a téÏ
jako anal˘zu pfiedpokladÛ a pfiekáÏek ‰ífiení demo-
kracie po celém svûtû.

Na závûr bych rád ãtenáfie pozval na pfií‰tí roãník
listopadové konference, kter˘ organizátofii z Centra
globálních studií zamûfiují na kulturní, interkulturní
a transkulturní aspekty globálního uspofiádání. �

MARTIN BRABEC,
Centrum globálních studií FLÚ AV âR, v. v. i., a FF UK

oslava jeho 60. naroze-
nin. Dr. Su‰a analyzoval
kontexty a historickou
dynamiku vzájemného
pÛsobení aktérÛ trans-
nacionálního a národ-
ního prostoru a v˘znam
i vliv promûnlivosti kon-
stelací mocenské asy-
metrie na jednání aktérÛ.

Prof. Horyna (Brno)
ve své pfiedná‰ce o roz-
vojové ekonomice, de-
mokracii a lidské ctiFO
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Prof. Jerry Harris je respektovan˘m historikem
a politologem, kter˘ bûhem své dlouholeté praxe

publikoval fiadu inspirativních prací na téma globalizace.
Na DeVry University v Chicagu vede dva historické se-
mináfie a pÛsobí téÏ jako tajemník severoamerické po-
boãky GSA, která sdruÏuje odborníky na globální studia
z Kanady, USA, Mexika a ze zemí stfiední Ameriky.

VyuÏili jsme pfiíleÏitosti a poloÏili mu nûkolik otázek.

PovaÏujete globalizaci za potencionální hrozbu pro
demokracii?

Je nezpochybnitelné, Ïe demokracie je v souãas-
ném svûtû ohroÏena. Vezmûme v potaz napfi. situaci
africk˘ch státÛ, které byly strukturálními zmûnami
svûtové politiky zasaÏeny zfiejmû ze v‰ech nejvíce.
Lidé v tûchto zemích postrádají prakticky v‰e: mléko
pro dûti, léky, zdravotní péãi atd. Politická stabilita
v fiadû tûchto zemí je rovnûÏ v nedohlednu.

V pfiedná‰ce jste hovofiil o vztahu mezi spoleãnos-
tí a finanãním kapitálem – nevyznûlo to nijak pozitiv-
nû. Domníváte se, Ïe vykofiisÈování urãit˘ch skupin
lidí bude i v následujících letech pokraãovat?

Rozhodnû ano. Ostatnû, jak by mohlo nepokraãovat.
Témûfi kaÏdá organizace chce vykazovat nûjak˘ zisk,
kter˘ nemÛÏe existovat bez vykofiisÈování druh˘ch. Nû-
které my‰lenky jsou staré, ale fungují stále velmi dobfie.

Vût‰ina tûch, ktefií se problematikou globalizace
zab˘vají, hovofií o budoucnosti nepfiíli‰ optimisticky.

Negativní prognózy dominují. Na druhou stranu si
myslím, Ïe globalizace v˘raznû pomohla rozvinout dfií-
ve zaostalé zemû, jako jsou napfi. âína, Indie, Brazílie,
JiÏní Afrika anebo Rusko. Dnes jsou tyto státy velmi sil-
n˘mi hráãi na poli svûtové politiky a obchodu. Disponují
miliardami dolarÛ, které získaly prostfiednictvím zahra-
niãních investic. Globalizace zfiejmû nezlep‰í podmínky
pro v‰echny obyvatele planety, ale z jejího vlivu budou
profitovat zejména stfiední tfiída a inteligence.

Podle mého názoru je globalizace v zásadû dobrá,
ale její v˘voj je nepfiedvídateln .̆ Neznamená to v‰ak,
Ïe napfi. pracovníci v âínû nejsou vykofiisÈováni.

Je moÏné globalizaci uniknout?
MoÏné to je, pokud globalizace „zkolabuje“. Existuje

celá fiada eventualit, které mohou v blízké budoucnos-
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ti nastat. Buì si globalizace bûhem pfií‰tích 50 nebo
100 let svou pozici je‰tû více upevní, nebo naopak
nastane celosvûtová krize. Nepravdûpodobné nejsou
ani civilizaãní a náboÏenské konflikty.

Je nezbytné si uvûdomit, Ïe uzavfiené (státní) eko-
nomie, jak jsme je znali z období let 1850–1950, uÏ
neexistují. Museli bychom zniãit ve‰keré technologic-
ké znalosti, abychom udûlali krok zpátky.

Zmínil jste mimo jiné i âínu, jejíÏ pozice je v sou-
ãasném svûtû stále silnûj‰í. Jak byste popsal vztah
mezi USA a âínou?

Vztah je to zajímav ,̆ ale v zásadû velmi rozporupl-
n .̆ Mnoho politikÛ v USA pfied spoluprací s âíÀany
varuje kvÛli pfiípadné nestabilitû trhu a ztrátû pracov-
ních míst v USA. Je to opravdu velká propaganda ve-
dená proti âínû. Strach budí rovnûÏ obrovsk˘ vojen-
sk˘ potenciál, kter˘m âína disponuje. Ministerstvo
obrany USA zfiizuje nûkolik vojensk˘ch vysok˘ch
‰kol, kde se studují urãité oblasti svûta; jenom jedna
zemû se studuje samostatnû – âína.

Ti samí lidé z vlády prezidenta Bushe navzdory to-
muto strachu s âínou také jednají o spoleãné mezi-
národní politice a nemal˘ch investicích.

Ve své pfiedná‰ce jste hovofiil o americkém radaru
v âR. Bylo by vhodnûj‰í umístit americk˘ radar
v Rusku, jak navrhl prezident Putin?

Umístûní amerického radaru v âeské republice
nemá nic spoleãného s Iránem, jak prezentuje americ-
ká vláda. Hlavním cílem tohoto projektu je posunout
vojenskou hranici blíÏe Rusku. Není to jen otázka âR,
ale i b˘val˘ch zemí Sovûtského svazu, jako jsou napfi.
Gruzie a Kazachstán, kde USA roz‰ifiují svou mocen-
skou sféru vlivu. Vojensk˘ vztah s USA je pro âR do
budoucna velmi nebezpeãn .̆ Jakmile jednou vstoupíte
do vojenského vztahu s USA, budou Ameriãané na-
pfií‰tû poÏadovat va‰i vojenskou podporu ve sv˘ch
konfliktech. Co se t˘ãe umístûní radaru v Rusku, jak
navrhoval prezident Putin, domnívám se, Ïe se z jeho
strany jedná sice o chytr˘ politick˘ tah, nicménû si ne-
myslím, Ïe by to myslel váÏnû. �

LUDùK SVOBODA, 
GABRIELA ·TEFÁNIKOVÁ

V rámci konference Sociální aspekty globalizace 
– globální sociální nerovnosti vystoupil s pfiedná‰kou Global Capitalism prof. Jerry Harris
z The Global Studies Association (GSA), interdisciplinární vûdecké organizace,
jeÏ si klade za cíl porozumût globalizaãním procesÛm.

GLOBALIZACE: 
SKEPSE NA MÍSTù?
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Úãast pfiijali v˘znamní hosté z âR i ze zahraniãí.
Konferenci zahájila pfiedsedkynû âeské komise

pro UNESCO prof. Helena Illnerová. Poté úãastníky pfii-
vítala pfiedsedkynû Klubu ekologické v˘chovy a nositel-
ka ocenûní UNEP Global 500 dr. D. Kvasniãková
a o v˘znamu akce pro Dekádu OSN Vzdûlávání pro
udrÏiteln˘ rozvoj promluvil generální tajemník âeské
komise pro UNESCO Ing. Pavel ·koda. Konference se
zúãastnilo témûfi 30 stfiedních ‰kol z celé republiky. Pfií-
leÏitosti prezentovat své samostatné práce vûnované
otázkám ochrany pfiírody, Ïivotního prostfiedí a krokÛm
k udrÏitelnému rozvoji se zhostilo 40 studentÛ z gym-
názií a stfiedních odborn˘ch ‰kol rÛzného zamûfiení,
vãetnû studentÛ z Vy‰‰í odborné a stfiední ‰koly pro Ïi-
votní prostfiedí z rakouského Yspertalu a ÏákÛ stfiední
zemûdûlské ‰koly v Rakovcích u Nitry. Rakou‰tí stu-
denti pohovofiili napfi. o ochranû krajiny a jejích obyvatel
pfied povodnûmi a úãastníci ze Slovenska informovali
o tradici jejich ‰koly a o jejím profesním zamûfiení. Pfiís-
pûvky ÏákÛ z rÛzn˘ch míst celé âR se dot˘kaly ‰iroké-
ho spektra problémÛ pfiírodovûdného charakteru jako
napfi. ochrany biodiverzity urãit˘ch druhÛ rostlin a Ïivo-
ãichÛ, problematiky odpadÛ, energetick˘ch zdrojÛ, me-
teorologick˘ch pozorování i ekonomick˘ch hodnocení
vlivÛ na prostfiedí nebo zji‰Èování názorÛ obãanÛ na
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Podpora rozvoje aktivního uãení a tvÛrãích aktivit patfií v souãasném vzdûlávání
k prioritám.Tento zámûr spolu s posílením komunikaãních dovedností ÏákÛ stfiedních ‰kol

byl i stûÏejním cílem 4. stfiedo‰kolské konference ve dnech 22.–23. fiíjna 2007,
kterou stejnû jako v minul˘ch letech uspofiádal Klub ekologické v˘chovy. LoÀsk˘ rok byl

v‰ak v˘jimeãn ,̆ neboÈ se konal pfiímo pod zá‰titou âeské komise pro UNESCO,
a navíc akci podpofiil participaãní projekt UNESCO. K umocnûní slavnostní atmosféry 

celé akce pfiispûly rovnûÏ prostory Akademie vûd âR.

v û d a  a  v ˘ z k u m

Na snímku vlevo
ãelní pfiedstavitelé

âeské komise 
pro UNESCO 
Pavel ·koda 

a Helena Illnerová.
Uprostfied

pfiedsedkynû Klubu
ekologické v˘chovy 

Danu‰e Kvasniãková.

problémy Ïivotního prostfiedí. Studentky stfiední pe-
dagogické ‰koly pfiednesly referáty také z oblasti eko-
logické v˘chovy dûtí v pfied‰kolních zafiízeních a in-
formovaly o celkové aktivitû stfiediska ekologické
v˘chovy.

Vystoupení studentÛ byla tematicky i provedením
velmi rÛznorodá a zároveÀ nápaditá, zajímavû zpraco-
vaná a prezentována s vyuÏitím moderních komunikaã-
ních technologií. Není divu, Ïe mnohá vyvolala Ïivou
diskusi. Konference se zúãastnili také uãitelé v‰ech
‰kol – ãlenÛ Klubu ekologické v˘chovy – pfiihlá‰en˘ch
do této akce. Kultivované vystupování jejich ÏákÛ jim
tak bylo odmûnou za prÛbûÏnou konzultaãní pomoc
a zároveÀ motivací pro dal‰í podnûcování zájmu stu-
dentÛ o samostatné tvofiivé aktivity. Leto‰ní roãník opût
potvrdil, Ïe otázky Ïivotního prostfiedí a udrÏitelného
rozvoje nejsou stfiedo‰kolákÛm lhostejné. Plnou verzi
pfiíspûvku naleznete na http://abicko.avcr.cz. �

DANU·E KVASNIâKOVÁ, 
pfiedsedkynû Klubu ekologické v˘chovy,

MILADA ·VECOVÁ, 
místopfiedsedkynû Klubu ekologické v˘chovy
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Látku GS-9219, jejíÏ mimofiádné vlastnosti v pre- 
klinick˘ch zkou‰kách vyvolaly nejen v odbor-

n˘ch kruzích, ale i u na‰í vefiejnosti takov˘ zájem,
není v Ïádném pfiípadû moÏné naz˘vat lékem.Tepr-
ve projde-li úspû‰nû nûkolika ãasovû nároãn˘mi
stadii klinick˘ch zkou‰ek a nároãn˘m schvalovacím
fiízením, mohla by se stát sama nebo ve spojení s ji-
n˘mi látkami úãinnou sloÏkou nového léku. Dosa-
vadní pokusy, které potvrdily její vysok˘ úãinek
a pomûrnû nízkou toxicitu, byly dosud provádûny
v˘hradnû na psech se spontánními nádory lymfatic-
k˘ch uzlin tzv. neHodgkinského typu.
Bylo by proto zcela neodpovûdné se domnívat, Ïe
tímto úspûchem je zaruãeno schválení pouÏití látky
GS-9219 k léãení obdobn˘ch nádorÛ ãi leukémií
u ãlovûka. S lidmi dosud Ïádné zkou‰ky provedeny
nebyly a není ani známo, zda bude látka pfii nejvy‰-
‰í sná‰ené dávce u ãlovûka vÛbec úãinná. Pravdû-
podobnost úspûchu je v takov˘chto pfiípadech vel-
mi nízká a cel ,̆ velice nákladn˘ proces mÛÏe b˘t
kdykoli zastaven, objeví-li se jakákoli statisticky v˘-
znamná vedlej‰í reakce nebo toxick˘ úãinek.

GS-9219 byla vyvinuta ve firmû Gilead Sciences
v Kalifornii, kde byl také objeven její neãekanû spe-
cifick˘ úãinek. Je odvozena od látky, kterou pfiipravil
profesor Hol˘ v na‰em ústavu a jejíÏ vysoké protivi-
rové úãinky byly zji‰tûny na belgickém pracovi‰ti

v Leuvenu spolupracující skupinou
profesora DeClercqa, kdeÏto úãin-
ky protinádorové objevil, zjistil
RNDr. Ivan Votruba a doc. Berta
Otová, z 1. LF UK. Tato látka také
z GS-9219 v buÀkách vzniká, a je
tedy vlastním úãinn˘m principem.

Proto je zcela zbyteãné poÏadovat
na nás látku GS-9219, kterou jsme
nikdy nemûli a jejíÏ v˘voj nám ani ne-
pfiíslu‰í. Ústav nemá ani podíl na or-
ganizaci klinick˘ch zkou‰ek, které
mají b˘t pfiípadnû provedeny podle
návrhu Gilead Sciences zãásti na
na‰ich klinick˘ch pracovi‰tích. Volba
pracovi‰È a v˘bûr pacientÛ pro stu-

die jsou v˘hradní záleÏitostí americké firmy a ne-
mÛÏeme je také nijak ovlivnit. Schválení klinického
pouÏití léku zaloÏeného na GS-9129 lze v nejlep-
‰ím pfiípadû oãekávat stûÏí dfiíve neÏ za pût aÏ
‰est let. �

ZDENùK HAVLAS,
ANTONÍN HOL̄ ,

Ústav organické chemie a biochemie AV âR, v. v. i.
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PÛvodní laboratofi
Antonína Holého

LÁTKU GS-9219 
NELZE NAZ¯VAT LÉKEM
S ohledem na neutuchající zájem vefiejnosti a vzhledem k plan˘m nadûjím vyvolan˘m
nepfiesn˘m zpravodajstvím v nûkter˘ch sdûlovacích prostfiedcích o nové protirakovinné
látce, kterou vyvinula skupina prof. Antonína Holého, pokládají fieditel Ústavu organické
chemie a biochemie AV âR, v. v. i., Rada instituce a profesor Hol˘ osobnû za nutné
uvefiejnit následující prohlá‰ení:
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„Ivana Macháãková uzavírá svoji vûdeckou
kariéru, aby se vûnovala pastoraãní ãinnosti…,“
zaznûlo pfii slavnostním setkání na Národní 3.
Mohlo by se zdát, Ïe tento krok je neobvykl˘ aÏ
dramatick .̆ Pro toho, kdo vnímá znamení ãasu,
ono biblické: ,,Hle, ãiním nûco docela nového,
a uÏ to ra‰í. Nevíte o tom?“ (Iz 43,19a), bude ale
cesta známé vûdkynû spí‰e svûdectvím, Ïe ro-
zum, od renesance pfies osvícenství do na‰ich
dní ve v˘luãném postavení míry v‰eho, uvolÀuje
místo nové hodnotû – moudrosti srdce –, aniÏ by
ov‰em ztrácel svÛj v˘znam daru, jenÏ byl ãlovûku
dán k dobrému a bohatému uÏívání.

Paní doktorko, jak svou „promûnu“ vnímáte Vy?
Ta zmûna není tak náhlá, jak se zdá, vût‰ina

m˘ch kolegÛ vûdûla uÏ dva tfii roky, Ïe se k ní
chystám. Pfied deseti lety jsem uvûfiila a rok na to
jsem byla pozvána na první duchovní cviãení. Tam
jsem si uvûdomila, kolik jsem toho od Boha dostala
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Dne 23. fiíjna 2007 byla RNDr. Ivanû Macháãkové udûlena ãestná oborová medaile
Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologick˘ch vûdách. „Toto ocenûní je
spojeno s jejím v˘znamn˘m, mezinárodnû uznávan˘m pfiíspûvkem v˘vojové biologii
rostlin a úspû‰nou organizaãní a koordinaãní ãinností v rámci domácí a evropské vûdy,“
uvedla zpráva o slavnostním setkání zastupitelÛ Akademie vûd âR s badatelkou,

CESTY P¤ÍRODO
DÒSTOJNOST ROZUMU A MOU

v û d a  a  v ˘ z k u m

„Éra práce ve vûdû
zÛstává vût‰í ãástí
mého Ïivota a já ji

nijak neodvrhuji.
Byla jsem v jejím

svûtû ráda a snad
jsem tam nûco 

i dobfie udûlala.
Ale teì nastává 

nová etapa a vûda
mi v ní nechybí…

vím, Ïe jsem udûlala
krok správn˘m

smûrem.“
Na snímku 

Ivana Macháãková
s manÏelem 

a obûma syny.

a co v‰echno dennû dostáváme v‰ichni. Jak tu
vlastnû stojím s prázdn˘ma rukama a Ïe bych s tím
mûla nûco dûlat. KdyÏ jsem se radila s bratrem fa-
ráfiem, zeptal se, jestli vím, kam mû BÛh táhne.
¤ekla jsem: „Nevím, ale mám pocit, Ïe nûco musím
udûlat.“ „Tak jdi studovat,“ poradil mi. Namítla jsem,
Ïe mám na starosti cel˘ ústav a rodinu – to se pfie-
ce nedá zvládnout. On se usmál a fiekl: „Tak to
zkus…“

A tak jsem to zkusila a jak jsem studovala teologii
a jezdila kaÏd˘ rok na exercicie, coÏ je t˘den zti‰e-
ní pfied Bohem, ãím dál tím víc se mi ujasÀovalo, Ïe
aÏ skonãím svou sluÏbu vûdecké komunitû, tedy fie-
ditelování, mûla bych se vûnovat nûãemu jinému.
Do poslední chvíle mi nebylo úplnû jasné ãemu, ale
vûdûla jsem, Ïe odejít mám a chci.

TakÏe to nebylo aÏ tak náhlé, byÈ vlastní provede-
ní trochu dramatické bylo: prvního ãervna 2007
v pÛl desáté veãer jsem vypínala poãítaã v ústavu
a ãtvrtého ãervna ráno jsem odjíÏdûla do komunity

jejímÏ celoÏivotním tématem byl
v˘zkum rostlinn˘ch hormonÛ,
pozdûji u fotoperiodicky reagujících
druhÛ rostlin a (mimo jiné) 
také zji‰Èování úlohy melatoninu
v endogenním rytmu kvetení.
V letech 1999–2007 stála dr. Ivana
Macháãková v ãele Ústavu
experimentální botaniky AV âR,
spolupracovala a jako spiritus agens
pÛsobila v nûkolika domácích
i zahraniãních spoleãnostech
svého oboru, vychovala dva syny.
Vyznamenání v Akademii vûd âR 
jí bylo udûleno ve chvíli,
kdy absolvovala bakaláfiské
studium na Institutu ekumenick˘ch
studií pfii Evangelické teologické
fakultû Univerzity Karlovy.FO
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sester svatého Josefa v Dánsku (Aarhus) a v Nor-
sku (Oslo).Trochu jsem se pfiece jen té zmûny bála,
ale BoÏí milost je úÏasná: celé ty dva letní mûsíce
jsem se cítila jako ãlovûk, kter˘ koneãnû pfii‰el do
otcovského domu a pokojnû spoãinul v BoÏí náruãi.

A vûda?
Éra práce ve vûdû samozfiejmû zÛstává vût‰í

ãástí mého Ïivota a já ji nijak neodvrhuji. Byla jsem
v jejím svûtû ráda a snad jsem tam nûco i dobfie
udûlala. Ale teì nastává nová etapa a vûda mi v ní
nechybí. Obávala jsem se, Ïe tento problém bude,
ale není. Vím, Ïe jsem udûlala krok správn˘m smû-
rem a Ïe mû BÛh nûjak˘m zpÛsobem dál vede.

Je‰tû k Va‰emu vûdeckému období. Slovo pfií-
rodovûda spojuje dva svûty, které jako by si proti-
fieãily: oblast pfiírody, Ïivota, smyslÛ, hry, a ob-
last rozumu, experimentu, ãísel… Jsou opravdu
ty dva svûty rozdílné? A kter˘ z nich si Vás za-
volal k „pfiírodovûdûní“?

Dnes vidím, Ïe tu Ïádn˘ protiklad není. Cit i rozum
jsou dary BoÏí a nemohou b˘t v protikladu. Pfiíroda
je hravá, krásná, ale i poznávání je sv˘m zpÛsobem
hra. KdyÏ jsem zaãínala, bylo moÏná hrou daleko
víc, neÏ je jí dnes, kdy jde hlavnû o to sehnat pfií-
stroje, peníze, granty. Pfii v‰ech omezeních, která
v minulosti existovala, byla vûda více hrou, hrou
o poznání, o objev, o zji‰tûní, jak to v‰echno fungu-
je. Tenkrát jsem to tak nevnímala, ale setkání s ta-
jemstvím tam bylo.

Chtûla jsem pÛvodnû studovat psychologii,
v roce 1964 ale byla psychologie burÏoazní vû-
dou, a kdyÏ se fieditel na‰eho gymnázia dozvûdûl,
kam chci jít, fiekl mi: „Neblázni, tam budou brát
nanejv˘‰ tfii lidi a uÏ teì vûdí, které.“ Mou druhou
láskou byla chemie, ‰la jsem tedy studovat che-
mii. Zab˘vat se vûdou, a to nejen jako hrou na po-
znávání, mû vÏdycky lákalo a tû‰ilo. Vím, Ïe tam
byla i lidská p˘cha, vÏdyÈ pfiece kdyÏ mám rozum,
tak já si to tajemství z pfiírody vydobudu! Teprve
postupnû jsem docházela k pokofie, k vûdomí, Ïe
vedle té úÏasné diverzity Stvofiení je ãlovûk neu-
vûfiitelnû malink .̆ Vezmeme-li v úvahu, Ïe se
v jedné buÀce odehrává tisíce dûjÛ, ãlovûk Ïe se
skládá z mnoha milionÛ bunûk a ono to v‰echno
dohromady funguje – je to prostû zázrak!

Îe by smyslové a citové vnímání bylo v protikladu
s rozumov˘m chápáním, mû nikdy nenapadlo, ãlo-
vûk mÛÏe Stvofiení vnímat rozumem stejnû jako
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„Pfiíroda a vûdûní 
– dva rozdílné
svûty? Dnes vidím,
Ïe tu Ïádn˘ proti-
klad není… 
Pfiíroda je hravá
a krásná,
ale i poznávání je
sv˘m zpÛsobem
hra… âlovûk mÛÏe
vnímat rozumem
stejnû jako
srdcem… a lidé,
ktefií staví vûdu 
do protikladu 
k citové ãi duchovní
stránce ãlovûka,
se m˘lí…“
Na snímku jezero
Aumar, list 32 
z cyklu Pyreneje

srdcem. A lidé, ktefií staví vûdu do protikladu k cito-
vé ãi duchovní stránce ãlovûka, se m˘lí. Tak to není
a nemÛÏe b˘t. KdyÏ Bible fiíká srdce, míní celého
ãlovûka. Tam není rozdûlen. BÛh je jednota, do níÏ
v‰echno patfií, to my jsme z ní nûco vytrhli.

S tím moÏná souvisí Va‰e poznámka, Ïe ãlo-
vûk je bytost mnohovrstevnatá. UÏ Va‰e cesta
o tom nûco napovídá.

âlovûk by mûl b˘t bytostí sjednocenou, cítíme
v‰ak na sobû i na lidech kolem sebe, Ïe vût‰ina
z nás sjednocena není. Mûla by tu ale b˘t snaha
nûjak se onoho sjednocení dobrat. KaÏd˘ ãlovûk
dostává do vínku nûjaké hfiivny a ty by mûl rozví-
jet. V mládí máme tendenci vûnovat se tomu,
k ãemu se cítíme povoláni, ostatní upozaìujeme.
Ale jak ãlovûk zraje, uvûdomuje si, Ïe je tu strán-
ka fyzická, duchovní, du‰evní a tak dále a Ïe by
mûl v‰echny tyto aspekty nûjak dostat do pÛvod-
ní jednoty. Není to jednoduché, ne kaÏdému se to
podafií. Ale takoví bychom mûli b˘t, takové nás
BÛh stvofiil.

Pfii setkání vûdcÛ a teologÛ, které pofiádá Aka-
demie vûd âR kaÏd˘ rok na téma Vûda a víra se
letos hovofiilo o krizi, jíÏ nejen na‰e spoleãnost,
ale cel˘ svût prochází. O tom, Ïe krize mÛÏe b˘t
i zdravá, nutí-li k zamy‰lení, k hledání odpovûdí
a nápravy. Vy jste v této souvislosti uvaÏovala
o fenoménu ohroÏení. Nejen terorismem, biolo-
gick˘mi nebo jin˘mi zbranûmi, spí‰e o ekologic-
kém, etickém, mravním ohroÏení ãlovûka a pla-
nety Zemû.

Tady nám chybí hlub‰í anal˘za. Proã ve v‰ech
vyspûl˘ch zemích dnes mnoho lidí prochází tím,
ãemu fiíkáme „vyhofiení“? Proã nastal odklon od
základních etick˘ch principÛ? Vût‰ina svûta do-
dnes vychází z etiky pÛvodních náboÏenství, ja-
k˘mi byla náboÏenství V˘chodu nebo Ïidovství.
PoÏadavky Desatera byly v‰ude podobné, neboÈ
jsou základními principy pro to, aby lidstvo mohlo
pfieÏít. Nevezmeme-li je na vûdomí, prostû tu
nebudeme.

OVùDùNÍ aneb
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Ale nastal odklon od tûchto hodnot. Na jedné stra-
nû dochází vûda k tomu, Ïe je v‰echno úÏasné, slo-
Ïité, podivuhodné, a toto poznání nás vede k poko-
fie. Na druhé stranû moderní civilzace pokoru ztrácí,
p˘cha a arogance kolem zaãíná b˘t nûkdy hrozivá.
Mûlo by nás to vést k hledání, proã tomu tak je a co
s tím máme dûlat. Pfiiznávám, Ïe já si rady nevím.
Snad je tato situace dÛsledkem krize rodiny, etické
normy a základní postoj k Ïivotu pfiece ãlovûk získá-
vá uÏ jako malé dítû. Tady je asi nejvût‰í problém.
Nemají-li rodiãe ãas, nejsou-li sami natolik vychova-
ní, aby mohli tyto hodnoty pfiedávat, bude se nedo-
statek etiky geometrickou fiadou zvy‰ovat. Osobnû
bych vûnovala otázce, proã nastala krize rodiny
a jak s ní naloÏit, hlavní pozornost. VyrÛstají-li dûti
v rodinû, kde základní etické principy chybí, uÏ to
vût‰inou pozdûji v Ïivotû nedohoní. Jsem ráda, Ïe
se touto otázkou zab˘vají uÏ nejen církve, ale i psy-
chologové a spoleãnost.

Chtûla byste se v rámci pastorce vûnovat
i tûmto otázkám?

Asi ano, zatím jsem nabídla pastoraci u nás ve
sboru, coÏ je místní spoleãenství na‰í církve. Do
pastorace zahrnuji v‰echno: dojít do nemocnice,
nakoupit, uklidit, pohlídat dûti, fie‰it s ostatními du-
chovní otázky. Pokud by to nenaplÀovalo mÛj ãas
a touhu slouÏit lidem, uvaÏuji o tom, Ïe bych si udû-
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„Osobnû 
si nemyslím,
Ïe by Evropa 

nebyla kfiesÈanská.
Pofiád taková je,

je na kfiesÈansk˘ch
principech

postavená… Jenom
se dnes nenosí

o tom mluvit.
Politikové se bojí

slova BÛh.
A je vinou i nás,

kfiesÈanÛ, Ïe neÏijeme
dost pfiesvûdãivû,

aby na nás bylo
kfiesÈanství vidût:

v radosti, lásce
a sluÏbû druh˘m.“

Na snímku 
Sv. AlÏbûta 

od Mistra Teodorika,
kolem roku 1366,

Kaple Sv. KfiíÏe 
na hradû Karl‰tejn

lala je‰tû kurzy nemocniãního kaplana a chodila
bych do nemocnic.

Studovala jste na Evangelické teologické fa-
kultû, a tak jste obsáhla i jistou hloubku a ‰ífiku
kfiesÈanského prostoru. KfiesÈanství dva tisíce
let formovalo du‰i Evropy, a nejen Evropy.
Klá‰tery byly v dobách svého rozkvûtu ohnis-
ky vzdûlanosti, v˘chovy, umûní i hospodafiení,
kfiesÈanství bylo ãasto souputníkem svûtské
moci, bylo i dÛvodem mnoha tragick˘ch váleã-
n˘ch konfliktÛ. Dne‰ní situace je jiná. Jak ji
vidíte Vy?

To je tûÏká otázka. Myslím, Ïe úkol kfiesÈanství
byl vÏdycky jeden, ale bohuÏel nebyl dodrÏován.
Konãí jím Matou‰ovo evangelium: „Jdûte ke v‰em
národÛm a získávejte mi uãedníky, kfitûte je ve jmé-
nu Otce i Syna i Ducha svatého…“ (Mt 28, 19). My
kfiesÈané máme v‰ichni svûdãit o lásce BoÏí
a o tom, Ïe BÛh poslal svého Syna a tak dále. A my
to neumíme. Neumûli jsme to nikdy, a proto dochá-
zelo k náboÏensk˘m válkám. KaÏd˘ si pfiivlastÀoval
svou pravdu. Je tu slovo BoÏí, které mluví dva tisíce
let ke kaÏdé generaci trochu jin˘m zpÛsobem i ke
kaÏdému ãlovûku trochu jinak – a pokud si pfiivlast-
ním svÛj zpÛsob vnímání, zaãnu ho vnucovat ostat-
ním a tvrdit, Ïe oni tomu rozumûjí ‰patnû, pak bude
docházet ke konfliktÛm. Kristus nás pfii‰el osvobo-
dit, a ne spoutat nov˘mi dogmaty. Dnes je témûfi ne-
pochopitelné, Ïe jsme z jeho evangelia svobody
udûlali nov˘ zákon, kter˘m tluãeme druhé pfies hla-
vu. Je to také jeden z dÛvodÛ, proã se církev dosta-
la do krize, ve které dnes je. Souãasn˘ ãlovûk chce
svobodu, i kdyÏ ji asi vnímá jinak neÏ kfiesÈanství.
V kfiesÈanství svoboda znamená – podle mne –
odevzdání se Bohu. KdyÏ se ãlovûk odevzdává, je
paradoxnû svobodn .̆ To asi ne kaÏd˘ mÛÏe pocho-
pit, to se musí proÏít…

Osobnû si nemyslím, Ïe by Evropa nebyla dnes
kfiesÈanská. Pofiád taková je, je na kfiesÈansk˘ch
principech postavená, bylo to v poslední dobû mno-
hokrát opakováno: Evropa stojí na fiecké filozofii,
fiímském právu a kfiesÈanském duchovnu. Jenom se
dnes nenosí o tom mluvit. Politikové se bojí slova
BÛh. A je i vinou nás, kfiesÈanÛ, Ïe neÏijeme dost
pfiesvûdãivû, aby na nás bylo kfiesÈanství vidût: v ra-
dosti, lásce a sluÏbû druh˘m. ZáleÏí tedy na kaÏ-
dém z nás, jak místo mnoha slov dokáÏeme svûdãit
sv˘m Ïivotem.

To, Ïe odejdu z ústavu, mi spousta lidí nevûfiila.
Pfiemlouvali mû, aÈ si nechám alespoÀ mal˘ úva-
zek. Vysvûtlovala jsem, Ïe to nejde, Ïe do BoÏí ná-
ruãe se buì skáãe, nebo neskáãe. Navíc, v mém
pfiípadû to není Ïádn˘ velk˘ skok, mám svÛj dÛ-
chod, a tak se mi „nemÛÏe nic stát“. Jsou lidé, kte-
fií opravdu skáãou do neznáma. MoÏná to bude
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znít py‰nû, ale myslím, Ïe mÛj odchod byl mal˘m
svûdectvím o tom, jak silné toto volání je. A fiekla
bych, Ïe moji kolegové pochopili.

Dûjiny na‰í civilizace poznamenal i zápas
o vztah mezi duchem a hmotou. Duch vûznûm
hmoty… Dnes, zdá se, dochází k návratu k pÛ-
vodní jednotû – a znovu se dot˘káme celistvos-
ti ãlovûka a Stvofiení – k poznání, Ïe Stvofiení
je posvûcené, Ïe i hmota je svatá, jak se o ní
vyjadfiuje antropolog, knûz a myslitel Theillard
de Chardin.

S tím souhlasím.Ve své bakaláfiské práci jsem se
zab˘vala teologií pravoslavného teologa Alexandra
Schmemanna. Narodil se v Estonsku, Ïil ve Francii
a v New Yorku, uãil v ortodoxních semináfiích a psal
knihy. Jedna z jeho posledních prací je o Eucharis-
tii, ale vydal i jiné, napfiíklad o posvûcenosti svûta.
Vidí souãasnou krizi právû v tom, Ïe se hmota od-
trhla od ducha a rozdvojilo se, co bylo stvofieno jako
jednota. UpozorÀuje také na dÛleÏitost návratu
k pÛvodnímu chápání Stvofiení jako jednoty a hmo-
ty jako nûãeho dobrého, protoÏe ji stvofiil BÛh.

PfiestoÏe se církev zmínûnému rozdûlení bránila,
vût‰ina rozdûlení hmoty a du‰e (pfiípadnû ducha)
pfiijímala. JenÏe apo‰tol Pavel fiíká: tûlo je chrám
ducha! To mluví za v‰echno.

Vá‰ pfiíbûh je dÛkazem, Ïe i ve vûdû je dnes
moÏno vnímat urãit˘ pohyb. Moderní technika jí
dala sv˘mi vynálezy pfiíleÏitost nahlédnout
hloubûji do tajemství Stvofiení. Astronomie zmû-
nila své pfiedstavy o kosmu, biologie Ïasne nad
dûji v buÀkách rostlin i lidského tûla, fyzikové
jdou dál a dál v rozbíjení hmoty, archeologové
objevují zatím nedostupné kapitoly dûjin. Je
zfiejmé, Ïe ãlovûk neví v‰echno, jak se je‰tû
v 19. století domníval. I mnozí vûdci pfiipou‰tûjí,
Ïe dÛstojností rozumu je vûdomost o jeho ome-
zeních a Ïe dospûlostí srdce je pfiijetí tajemství.
Nejsou tak i oni poutníky na cestû, duchovními
poutníky, aniÏ by si to uvûdomovali?

Jistû, vÏdyÈ i mnû vûdecké poznání pomohlo,
a myslím, Ïe podobnû vnímá svou práci i fiada ko-
legÛ. Zmûnu asi pfiinesla jako první atomová fyzi-
ka. My jsme se je‰tû uãili, Ïe atom se skládá z pro-
tonÛ, neutronÛ a elektronÛ, dnes jsou tu kvarky,
miony, bosony, vûdci dokonce umûjí spoãítat, jaká
bude dal‰í nepatrná ãástice, kterou objeví. Pfiipou-
‰tûjí zároveÀ, Ïe atom nebude asi moÏno úplnû
rozbít. První pfiekvapení, první zastavení, první
znamení, Ïe rozum má své hranice. Do stejné si-
tuace se dnes dostává biologie, sledujeme-li pro-
cesy, které se dûjí v buÀce. A koneãnû, rozklíãová-
ní genomu ãlovûka… KdyÏ si uvûdomíme, Ïe jeho
pfieãten˘ genom je podobn˘ genomu nûjakého
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„Hle, stojím pfiede
dvefimi a tluãu;
zaslechne-li kdo 
mÛj hlas a otevfie mi,
vejdu k nûmu a budu
s ním veãefiet 
a on se mnou.“ 
Ve smyslu tohoto
v˘roku knihy Zjevení
se dûje pÛsobení
Ducha Svatého 
uÏ dva tisíce let,
i dnes.
Na snímku Seslání
Ducha Svatého,
detail iniciály S
v misálu z konce 
14. století.
Uprostfied Maria,
kolem ní ãtyfii
evangelisté.
Z cyklu Iluminované
rukopisy
Svatovítského
chrámu

ãerva, Ïe lilie má dokonce vût‰í genom neÏ ãlovûk
– kde je na‰e p˘cha? Kde je antropocentrismus?
A jak to vlastnû je?

V‰echny nové vûdecké poznatky vedou, ãi mûly
by ãlovûka vést, je-li aspoÀ trochu schopn˘ podívat
se na vûci svrchu, k pokofie. K zastavení a k vûdo-
mí, Ïe Ïivá i neÏivá pfiíroda jsou tak úÏasné a sloÏi-
té, Ïe je rozum asi nikdy nebude schopen úplnû do-
poznat. A to je dobfie. Je dobfie, Ïe existuje nûco
nad na‰e schopnosti, s ãím nelze manipulovat, co
nelze úplnû poznat. Tajemství, kterému se máme
otevfiít, kter˘m se máme nechat oslovit.

Va‰ím mottem je Pascalovo: „Známe-li Boha,
aniÏ jsme poznali svou bídu, dojdeme k p˘‰e.
Známe-li svou bídu, aniÏ jsme poznali Boha, do-
jdeme k zoufalství. Poznáme-li JeÏí‰e Krista, do-
jdeme do pravého stfiedu, neboÈ v nûm nachází-
me i Boha i svou bídu.“ Není tento stfied oním
Theillardov˘m bodem omega? Pevn˘m bodem,
kter˘ hledá kaÏd˘ ãlovûk – i vûdci?

Myslím, Ïe je, a jsem o tom hluboce pfiesvûdãena
z vlastní zku‰enosti. VÏdycky jsem obdivovala Mist-
ra Jana Husa jako symbol pravdy a víry ãlovûka,
kter˘ aÏ do smrti stojí pevnû za tím, v co vûfiil, co
hlásal. Druh˘m takov˘m hrdinou, byÈ v té dobû ne-
náboÏensk˘m, pro mû byl JeÏí‰ Kristus. Myslím, Ïe
ãlovûk podvûdomû hledá stfied svého srdce a Ïe
v tom stfiedu je JeÏí‰ Kristus. V Bibli je psáno: „Hle,
stojím pfiede dvefimi a tluãu; zaslechne-li kdo mÛj
hlas a otevfie mi, vejdu k nûmu a budu s ním veãe-
fiet a on se mnou.“ (Zj 3, 20) BÛh nás volá cel˘ Ïivot
a jde jen o to, kdy se zti‰íme natolik, abychom ten
hlas zaslechli. �

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

Pfiíkladnû se tak dostává ke slovu spolupráce
akademick˘ch pracovi‰È, Pedagogické fakulty

Univerzity Karlovy, regionálních pamûÈov˘ch institucí
(uveìme zde namátkou Muzeum v Jindfiichovû Hrad-
ci, PrÛmyslové muzeum Mladûjov, Muzeum a Galerii
VodÀany, Oblastní muzeum Praha-v˘chod atd.)
a spolu s nimi i hlavních protagonistÛ projektu
V˘chova ke vztahu ke kulturnû-historickému dûdictví,
místních ‰kol.

Hlavním fie‰itelem projektu CZ.04.1.03/3.1.15.2
Metodika pro implementaci V˘chovy ke vztahu ke
kulturnû-historickému dûdictví do ·kolních vzdûlá-
vacích programÛ, kter˘ byl podpofien ke dni 21. lis-
topadu 2006 v rámci Operaãního programu Rozvoj
lidsk˘ch zdrojÛ Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tû-
lov˘chovy a dále také z Evropsk˘ch sociálních fon-
dÛ, je Katedra dûjin a didaktiky dûjepisu Pedago-
gické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a její
vedoucí prof. Katefiina Charvátová. Cílem projektu
V˘chova ke vztahu ke kulturnû-historickému dûdic-
tví je nabídnout ‰kolám moÏnost roz‰ífiit svou vzdû-
lávací nabídku o volitelné prÛfiezové téma V˘chova
ke vztahu ke kulturnû-historickému dûdictví. Projekt
vznikl ve spolupráci s dr. Alexandrou Brabcovou
a dr. Markétou Pastorovou.

Obecn˘m zámûrem projektu je nabídnout uãite-
lÛm druhého stupnû základních ‰kol a niÏ‰ích roã-
níkÛ vícelet˘ch gymnázií v âR moÏnost realizovat
a zaãlenit do ‰kolního vzdûlávacího programu té-

V rámci právû probíhající reformy ‰kolství se vytváfiejí nová,
tzv. prÛfiezová témata. Do tvorby tûchto témat se aktivnû zapojují 

také ústavy Akademie vûd âR. Jedná se o Ústav pro soudobé dûjiny,
Filosofick˘ ústav (konkrétnû Centrum medievistick˘ch studií),

Etnologick˘ ústav a vûdeck˘ útvar Archiv AV âR 
Masarykova ústavu a Archivu Akademie vûd AV âR.

AKADEMICKÉ ÚSTAVY
A REFORMA ·KOLSTVÍ

mata, která jsou souãástí rámcového vzdûlávacího
projektu a která je moÏno realizovat na místních
úrovních, ãímÏ se stávají pro mnoho ÏákÛ Z· mno-
hem snadnûji uchopitelná.V rámci probíhající refor-
my ‰kolství se klade dÛraz pfiedev‰ím na rozvoj tzv.
klíãov˘ch kompetencí, tj. schopností ÏákÛ rozvíjet
své my‰lení, dovednosti, sociální vazby atd. Hlav-
ním cílem projektu V˘chova ke vztahu ke kulturnû-
-historickému dûdictví je vytvofiit metodiku pro jeho
realizaci, tzn. formulovat jeho koncepci, vytvofiit me-
zioborové teoretické zázemí, zpracovat modelové
ukázky realizace projektÛ V˘chovy ke kulturnû-his-
torickému dûdictví jako pfiíklady dobré praxe a zpra-
covat metodická doporuãení pro postupnou imple-
mentaci do ‰kolních vzdûlávacích programÛ.

Katedra dûjin a didaktiky dûjepisu Pedagogické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze se zavázala pfii-
pravit v rámci projektu dva publikaãní v˘stupy. Prv-
ním z nich bude didaktická pfiíruãka urãená pro pe-
dagogy, ktefií budou zavádût program do v˘uky,
dal‰ím bude teoretická kniha, jejímÏ cílem je cha-
rakterizovat kulturnû-historické dûdictví zvlá‰tû ve
vztahu ke ‰kolní v˘uce ve vzdûlávací praxi. Na první
publikaci, u níÏ se poãítá pfiedev‰ím s praktick˘m
vyuÏitím, neboÈ je koncipována jako didaktická pfií-
ruãka, se podílí t˘m didaktikÛ, v jehoÏ ãele stojí
dr. Franti‰ek Parkan (Katedra dûjin a didaktiky dûje-
pisu PedF UK) a jeho ãleny jsou Mgr. Tomá‰ Mikes-
ka, dr. Michael ¤ezáã, Mgr. Franti‰ek Tich ,̆ dr. Jaro-
slav Bláha. Dal‰ím publikaãním v˘stupem je práce
t˘mu teoretikÛ, kter˘ vede Mgr. Du‰an Folt˘n z Cent-
ra medievistick˘ch studií (pfii Filosofickém ústavu
AV âR), a dále se jej úãastní Mgr. Karel Stibral,
Mgr. Dana Zajoncová, Mgr. Vanda Skálová, dr. Jifií
Woitsch a dr. Petr Meduna. Pro pfiedstavení t˘mu te-
oretikÛ a jeho vysoké úrovnû uveìme napfiíklad, Ïe
Mgr. Du‰an Folt˘n je autorem, resp. vedoucím re-
daktorem Encyklopedie moravsk˘ch a slezsk˘ch
klá‰terÛ (Libri, 2005), Mgr. Karel Stibral je mj. auto-
rem publikací Darwin a estetika (nakl. Pavel Mer-
vart, 2006) a Proã je pfiíroda krásná? (Dokofián,
2005), dr. Jifií Woitsch z Etnologického ústavu AV âR
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je spoluautorem Etnografického atlasu âech, Mora-
vy a Slezska IV. – 1500–1900 (Etnologick˘ ústav
AV âR, 2007). V˘sledná publikace bude urãena ne-
jen uãitelÛm, ale také ‰ir‰í vefiejnosti a má se zab˘-
vat pfiedev‰ím konceptualizací a postiÏením v‰ech
souvislostí kulturnû-historického dûdictví v celé ‰ífii
nabízen˘ch moÏností.

Modelové v˘chovnû vzdûlávací projekty i publi-
kaãní v˘stupy budou pfiedstaveny odborné i laické
vefiejnosti v rámci tvÛrãích dílen na závûreãné kon-
ferenci, jeÏ se uskuteãní na jafie 2008.

Základní fáze projektu
Projekt má tfii základní fáze, které v‰ak do jisté

míry probíhají soubûÏnû.V první fázi projektu formu-
lovala skupina odborníkÛ koncepci „v˘chovy ke kul-
turnû-historickému dûdictví“ a vytvofiila jeho mezi-
oborové teoretické zázemí.Tuto fázi mají v souãasné
dobû jiÏ fie‰itelé projektu za sebou.Ve druhé fázi, kte-
rá v souãasné dobû probíhá a bude ukonãena na
jafie 2008, se pozornost zamûfiuje na modelové v˘-
chovnû vzdûlávací projekty, jeÏ vzniknou na základû
spolupráce ‰koly a pamûÈov˘ch institucí. Uveìme si
alespoÀ dva dílãí projekty, které se stanou pozdûji
základem pro tzv. „pfiíklady dobré praxe“: Pod vede-
ním dr. Jany Burianové z gymnázia V. Nováka v Jind-
fiichovû Hradci a ve spolupráci s Mgr. Vladislavem
Burianem z Muzea Jindfiichohradecka probíhá ‰kolní
projekt, jehoÏ cílem je na pfiíkladu zaniklé vesnice
Mnich na Jindfiichohradecku seznámit studenty
s historií tohoto regionu od nejstar‰ích dob (období
nûmecké kolonizace na pfielomu 12. a 13. století) aÏ
po novodobou historii (odsun nûmeckého obyvatel-
stva po 2. svûtové válce a postupn˘ zánik vesnice
v pohraniãním pásmu v 50. letech minulého století).
Projekty v‰ak nejsou orientovány pouze na historic-
ká témata, ale snaÏí se k tématu kulturnû-historické-
ho dûdictví pfiistupovat i prostfiednictvím pfiírodních
vûd. Pfiíkladem je ostravsk˘ ‰kolní projekt veden˘
Mgr. Vladimírem Matu‰em ze Z· Matiãní v Ostravû,
kter˘ vzniká ve spolupráci s Hornick˘m muzeem
OKD a Archivem OKD.Tento ‰kolní projekt sv˘m té-
matem reaguje na zatím nesmûl˘ rÛst zájmu o his-
torii prÛmyslového v˘voje na Ostravsku v prÛbûhu
posledních dvou staletí, jehoÏ symbolem jsou beze-

sporu ostravské haldy. Hlavním cílem projektu je
vzbudit v Ïácích zájem o toto místo, pochopit jeho
kulturnû-historick˘ kontext, provázanost prÛmyslové-
ho rÛstu a zásahÛ do krajiny, ale také postupnou in-
tegraci prÛmyslového dûdictví do historické pamûti
ostravského regionu. Pfiedpokladem úspû‰né reali-
zace hlavního cíle projektu je vzájemná spolupráce
a koordinace postupu v‰ech zúãastnûn˘ch skupin.

Zapojení akademick˘ch ústavÛ
Do projektu V˘chova ke vztahu ke kulturnû-histo-

rickému dûdictví se v první fázi realizace aktivnû
zapojily i akademické ústavy. Svou ãinnost pfiiblíÏily
pedagogÛm ze zúãastnûn˘ch ‰kol, didaktikÛm i teo-
retikÛm Archiv Akademie vûd AV âR i Centrum orální
historie Ústavu pro soudobé dûjiny. V‰ichni úãastníci
projektu mûli moÏnost seznámit se v praxi s uchová-
váním kulturnû-historického dûdictví pfii exkurzi v pro-
storách Archivu AV âR, kterou pfiipravila dr. Martina
·umová. Uchovávání spisÛ Akademie vûd, coÏ je pri-
oritní úkol Archivu AV âR, kter˘m je povûfien jiÏ od sa-
motného vzniku Akademie, pfiedstavuje problematiku
uchovávání kulturnû-historického dûdictví dnes.
Pfiedná‰ky, které pfiipravili zamûstnanci Centra orální
historie ÚSD AV âR, pfiedstavují naopak jin˘ pohled
na kulturnû-historické dûdictví – jeho cílené vytváfiení
za pomoci zavádûní nov˘ch metod do praxe. Nejvût-
‰ím pfiínosem je v‰ak aktivní úãast historikÛ a bada-
telÛ z akademick˘ch pracovi‰È, ktefií se projektu
úãastní a o nichÏ jiÏ byla fieã v˘‰e. Jejich participace
na projektu je jedním z prvních krokÛ k vût‰í prováza-
nosti akademick˘ch pracovi‰È III. vûdní oblasti s praxí.

�

KATE¤INA CHARVÁTOVÁ,
Katedra dûjin a didaktiky dûjepisu PedF UK,

DOUBRAVKA OL·ÁKOVÁ,
MasarykÛv ústav a Archiv AV âR, v. v. i.

FO
TO

:V
LA

ST
IM

IL
 N

O
VÁ

K,
AR

CH
IV

 A
UT

O
RA



bulletin
ak

ad
em

ick
˘

Semináfi uvedl ãesk˘ poslanec v Evropském par-
lamentu Hynek Fajmon, kter˘ pracuje ve V˘bo-

ru pro zemûdûlství a rozvoj venkova EP. Poukázal
zejména na v˘zvy zemûdûlství pfií‰tích let a na dÛ-
leÏitou roli agrobiotechnologií pro zemûdûlství.
Prezident Evropské biotechnologické federace
Marc Van Montagu pfiedstavil historii agrobiotech-
nologií, v jejichÏ v˘voji sehrál dÛleÏitou roli (v˘-
znamnû se podílel na základních v˘zkumech v ob-
lasti geneticky modifikovan˘ch rostlin), a zároveÀ
vyslovil dÛleÏitou otázku – Chce b˘t EU pouze do-
vozcem geneticky modifikovan˘ch plodin a pro-
duktÛ, nebo také jejich aktivním producentem?
Zdá se, Ïe Evropa je‰tû stále není schopna si na
tuto otázku odpovûdût, a to i pfiesto, Ïe podle Svû-
tové obchodní organizace nejsou geneticky modi-
fikované plodiny ‰kodlivé ani zdraví, ani Ïivotnímu
prostfiedí.

Pfiedseda ãeské asociace pro podporu moderních
biotechnologií Biotrin Jaroslav Drobník zamûfiil svou
prezentaci na celkové vnímání biotechnologií ãeskou
populací. âeská republika je podle Eurobarometru
2005 nejvût‰ím zastáncem ãtyfi nov˘ch technologií
(nanotechnologie, farmakogenetika, genová terapie
a geneticky modifikované produkty) z celé EU a sil-
n˘m zastáncem GM rostlin. Celkovû s jejich legaliza-
cí za Ïádnou cenu nesouhlasí pouze 8 % dotáza-
n˘ch, zatímco v sousedním Rakousku je to 20 %
a v Nûmecku 16 %. Prof. Drobník tento fakt pfiiãítá
dlouhé tradici potravináfisk˘ch biotechnologií (pivem
poãínaje), kvalitnímu v˘zkumu v ãesk˘ch subjektech
a osvûtû pomocí nejrÛznûj‰ích médií.

Následovaly prezentace právního rámce pûstová-
ní geneticky modifikovan˘ch rostlin pfiedstaviteli Mi-
nisterstva zemûdûlství a Ministerstva Ïivotního pro-
stfiedí. âe‰tí farmáfii celkovû vítají moÏnost pouÏívat
geneticky modifikovanou kukufiici místo hubení ‰kÛd-
cÛ. Bt kukufiice se u nás pûstuje jiÏ tfii roky a zatím se
nevyskytly Ïádné záznamy zmûny v biodiverzitû
hmyzu v okolí ãi jiného vlivu na Ïivotní prostfiedí.
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âeská styãná kanceláfi pro v˘zkum a v˘voj (CZELO) uspofiádala ve spolupráci
s Technologick˘m centrem AV âR a asociací pro podporu moderních biotechnologií
Biotrin 22. listopadu 2007 v Bruselu semináfi na téma âeská republika – Vá‰ partner 

pro v˘zkum v agrobiotechnologiích. Hlavním cílem semináfie bylo pfiedstavit v evropském
kontextu ãesk˘ pfiístup k biotechnologiím v zemûdûlství a potravináfiství a prezentovat 

její potenciál pro mezinárodní v˘zkumnou spolupráci, zejména v souvislosti 
s tématem Potraviny, zemûdûlství a rybáfiství a biotechnologie 7. RP.

âESKÉ AGROBIOTECHNOLOGIE
V BRUSELU

z  B r u s e l u

Pfiedseda ãeské
asociace 

pro podporu
moderních

biotechnologií
Biotrin 

Jaroslav Drobník

Konkrétní v˘zkumné projekty v této oblasti pre-
zentovali na semináfii zástupci Biologického centra
AV âR, Ústavu rostlinné v˘roby, Vysoké ‰koly che-
micko-technologické ãi Ústavu experimentální bota-
niky AV âR a âeské zemûdûlské univerzity.

Za Evropskou komisi vystoupil Alfredo Aguilar Ro-
manillos, fieditel oddûlení biotechnologií na direktorá-
tu Biotechnologie, Agriculture, Food Generálního fie-
ditelství pro v˘zkum EK. Pan Aguilar pfiedstavil
zejména rámcov˘ program jako takov˘ vãetnû zá-
kladních podmínek úãasti a poté se zamûfiil na po-
drobnûj‰í informace o tfietí v˘zvû priority Potraviny,
zemûdûlství, rybáfiství a biotechnologie, která byla
uvefiejnûna o nûkolik dnÛ pozdûji, 30. listopadu 2007.

Semináfie o agrobiotechnologiích se zúãastnilo
na 50 zástupcÛ zájmov˘ch organizací, v˘zkumn˘ch
ústavÛ a soukrom˘ch firem. �
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V˘zva poãítá s indikativním rozpoãtem 96,85 mil.
eur, pfiiãemÏ se celkov˘ rozpoãet mÛÏe od indi-

kativního li‰it v závislosti na hodnocení projektÛ
o 10 %. Konsorcia mají celkem tfii mûsíce na pfiípra-
vu návrhÛ projektÛ, protoÏe uzávûrka je 26. února
2008 v 17:00 hod. bruselského ãasu.

V˘zva ãítá celkem 50 témat, z nichÏ deváté téma
je tzv. SICA (Specific International Co-operation Ac-
tions), kdy musí konsorcium tvofiit nejménû dva
subjekty ze dvou ãlensk˘ch ãi asociovan˘ch státÛ
a dva subjekty ze tfietích zemí. Téma je vût‰inou
specifikováno pro jistou geografickou oblast, z níÏ
musí tfietí zemû pocházet. V roce 2008 se konkrét-
nû jedná o spolupráci s Ruskem, regionem okolo
âerného mofie, zemûmi Stfiedozemního mofie, nej-
chud‰ími zemûmi svûta atd.

Pracovní program je opût rozdûlen do tfií vel-
k˘ch sekcí. V sekci UdrÏitelná produkce a fiízení
biologick˘ch zdrojÛ z pÛdního, lesního a vodního
prostfiedí se objevují témata t˘kající se v˘zkumu
a v˘voje nov˘ch nástrojÛ a procesÛ pro ‰lechtûní
rostlin za pomoci inovativních genov˘ch technolo-
gií (transgenics, cisgenics, intragenics), definová-
ní epigenetick˘ch cílov˘ch lokusÛ reagujících na
environmentální signály ãi nov˘ch a konvergenã-
ních technologií pro precizní systémy chovu hospo-
dáfisk˘ch zvífiat.

MÛÏeme v ní ale najít i témata t˘kající se agro-
lesnick˘ch systémÛ ãi biodiverzity lesních ploch.
Velk˘ dÛraz se klade na zdraví zvífiat, produkci
a prosperitu zemûdûlství, vãetnû rybáfiství a akva-
kultury. Evropská komise velmi dbá na spoleãnost
jako takovou a její vnímání nov˘ch technologií. Ve
v˘zvû 2008 tedy najdeme téma, které se pfiímo t˘ká
argumentÛ vefiejnosti pro a proti geneticky modifi-
kovan˘m zvífiatÛm. Nalezneme zde v‰ak také téma
vypracování spoleãné metodologie pro urãení ceny
a pfiínosÛ vyuÏívání organického zemûdûlství jako
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podkladÛ pro moÏné budoucí scénáfie udrÏitelného
evropského zemûdûlství.

Druhá sekce Od stolu na pole – potraviny (vãetnû
potravin mofiského pÛvodu), zdraví a blaho se za-
mûfiuje na zdravé stravovací návyky, na vliv potravin
na zdraví ãlovûka a na jejich bezpeãnost. Témata
v˘zvy se konkrétnû t˘kají bioaktivního sloÏení tra-
diãních potravin, prevence obezity ve stfiedomofiské
oblasti, vlivu kontaminujících látek v potravinách na
vznik a v˘voj obezity atd. Novû je zde také zafiaze-
no téma na ‰kolení a kariérní rozvoj specialistÛ
v potravináfiství. Evropská komise si od tohoto té-
matu slibuje lep‰í identifikaci potfieb prÛmyslu
a sektoru a následné cílené vy‰kolení v˘zkumn˘ch
pracovníkÛ pro obor.

Podsekce Vûdy o Ïivé pfiírodû, biotechnologie
a biochemie pro udrÏitelné nepotravináfiské v˘robky
a procesy se soustfiedí na rostlinné produkty s vy-
uÏitím v energetickém prÛmyslu, v medicínû ãi na
zpracování rostlinného odpadu. Na rok 2008 jsou
vypsána napfi. v˘zkumná témata na inovativní vak-
cíny vyuÏívající rostliny jako v˘robního systému,
produkci molekul  pro farmaceutické v˘robky, nano-
biosenzory. Dal‰ím velk˘m odvûtvím v tomto sekto-
ru jsou environmentální biotechnologie, kde se dvû
vypsaná témata zamûfiují na vyuÏití vodní mikrobi-
ální rozmanitosti a dfievního odpadu.

Konkurence podan˘ch návrhÛ projektÛ se oãeká-
vá i tento rok vysoká, i vzhledem k tomu, Ïe nízk˘
rozpoãet umoÏní financování pouze jednoho pro-
jektu v rámci tématu.

Národním kontaktním bodem pro prioritu Potraviny,
zemûdûlství a rybáfiství a biotechnologie je Ing. Naìa
Koníãková z Technologického centra AV âR. �

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

Technologické centrum AV âR

Dne 30. listopadu 2007 byla vyhlá‰ena v˘zva
priority Potraviny, zemûdûlství a rybáfiství
a biotechnologie 7. rámcového programu 
pro rok 2008. Zatímco v roce 2007 byly v˘zvy
celkem dvû (jedna byla vyhlá‰ena v prosinci 2006
s uzávûrkou v kvûtnu 2007 a druhá byla uvefiejnûna
v ãervnu 2007 s uzávûrkou prvního kola 
v záfií 2007), pro rok 2008 je naplánována v˘zva
pouze jedna.

NEJEN AGROBIOTECHNOLOGIE
V PRACOVNÍM PROGRAMU
2008
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Vedle „velk˘ch” cen Praemium Bohemiae se jiÏ
od r. 2001 udûlují také „malé” ceny Praemium

Bohemiae pro mladé, v˘raznû talentované studenty
z oborÛ pfiírodních vûd (fyzika, chemie, biologie,
matematika, programování), ktefií se v roce udûlení
cen dokázali prosadit v soutûÏích – mezinárodních
pfiírodovûdn˘ch olympiádách. Letos si cenu od-
neslo celkem 20 studentÛ. Tu hlavní v podobû fi-
nanãní odmûny ve v˘‰i 30 000 Kã obdrÏeli Pavel
Motloch z gymnázia ve Fr˘dku-Místku a Dalimil Ma-

44ab

Sedm˘ roãník ocenûní Praemium Bohemiae
Nadace Bohuslava Jana Horáãka âeskému ráji 

se tradiãnû uskuteãnil 4. prosince v malebn˘ch prostorách
zámku na Sychrovû. Hlavní cenu za rozvoj vûdních oborÛ,

tentokrát v oboru medicíny, obdrÏel svûtovû uznávan˘ virolog 
prof. Vladimír Vonka z Ústavu hematologie 

a krevní transfúze v Praze za v˘znamn˘ pfiínos 
k objasnûní úãasti virÛ pfii vzniku nádorov˘ch onemocnûní

a jejich moÏné prevenci.

o c e n û n í

záã z Gymnázia J. Keplera v Praze 6, oba za zlatou
medaili na mezinárodní fyzikální olympiádû v Íránu.

Na postavení vûdy v na‰í spoleãnosti a hlavnû
vztahu na‰í mládeÏe k badatelské ãinnosti se ve
svém proslovu zamûfiil drÏitel hlavní ceny za roz-
voj vûdních oborÛ prof. Vonka, pod jehoÏ vedením
se vyuãily jiÏ desítky studentÛ a zaãínajících vûd-
cÛ. Vzhledem k aktuálnosti obou tûchto úzce sou-
visejících témat projev v nepatrnû zkrácené verzi
otiskujeme.

BERTE SVOU VùDECKOU PRÁCI JAKO POSLÁNÍ
Z proslovu prof. Vladimíra Vonky

„Má-li ãesk˘ národ sehrát v kontextu svûtové vûdy úlohu,
která odpovídá jeho vzdûlanosti a kulturní úrovni, a pfii tom naplnit 

své potfieby, je nutné zlep‰it systém vyhledávání talentÛ.“

„...To, Ïe jsme se tu shromáÏdili, je zásluhou pana
Bohuslava Jana Horáãka, zakladatele Nadace âes-
kému ráji, jeho vzdûlanosti, uvûdomûlosti a velko-
myslnosti. S tímto velk˘m vlastencem a lidumilem,
kter˘ jiÏ není mezi Ïiv˘mi, jsem se nikdy nesetkal.
Upfiímnû toho lituji. Motivací jeho ãinu byla nepo-
chybnû láska k rodné zemi a pfiesvûdãení, Ïe jí nej-
lépe poslouÏí tím, kdyÏ v ní pozvedne váÏnost vû-
decké práce. Jeho potomci v této zásluÏné ãinnosti
pokraãují. Kolik takov˘ch mecená‰Û má ãeská
vûda? Nevím o nikom druhém. Jak ostfie kontrastuje
s jejich poãínáním postoj vût‰iny ãeské vefiejnosti
a znaãné ãásti politické reprezentace, které si neu-
vûdomují, Ïe bez vûdy nemÛÏeme existovat jako vy-
spûlá zemû. Vûda rychle pfietváfií svût. Spoleãnost

budoucnosti bude spoleãností opfienou, a znovu
a znovu opíranou o nejnovûj‰í poznatky vûdy a v˘-
zkumu. Zatímco v‰echny rozvinuté zemû mohutnû
investují do v˘zkumu a zkvalitnûní ‰kolství, my radû-
ji vkládáme prostfiedky do oblastí sice viditelnûj‰ích,
ale z hlediska budoucího národního rozvoje bezna-
dûjnû nev˘znamn˘ch.Ve srovnání se stejnû velk˘mi
ãi dokonce men‰ími zemûmi je ná‰ vklad do fondu
svûtové vûdy podstatnû men‰í.Vnímám to jako sku-
teãnost ostudnou. My v‰ichni, ktefií jsme doufali, Ïe
po ãtyfiiceti letech reglementace, usmûrÀování a ne-
kvalifikovan˘ch zásahÛ do organizace, ale ãasto i do
metodologie vûdecké práce, dojde k v˘raznému
zlep‰ení, jsme souãasn˘m postavením vûdy v na‰í
zemi zklamáni. Pravda, leccos se zlep‰ilo zavede-

PRAEMIUM BOHEMIAE
2007



ním grantového systému, snadnou dostupností rea-
gencií a zejména otevfiením oken do svûta. Pfiesto
se dnes ãasto úsilí vûdeck˘ch pracovníkÛ vyãerpá-
vá na obhajobu vûdy jako takové ãi záchranu existu-
jících vûdeck˘ch institucí místo toho, aby se vûnova-
li vlastnímu bádání, jehoÏ úspûch pfiedpokládá
soustfiedûní se na fie‰en˘ problém, zdravou soutûÏi-
vost a tvofiiv˘ dialog. Podpora vûdy u nás není do-
stateãná, váÏnost vûdecké práce je mizivá a vliv
vûdcÛ a jejich organizací na dûní ve státû je témûfi
nulov .̆ Je to o to tragiãtûj‰í, Ïe jsme zemí bez v˘-
znamn˘ch pfiírodních zdrojÛ, jejíÏ konkurence-
schopnost je závislá na inovacích, které nejsou
moÏné bez vûdy a vysokého stupnû vzdûlanosti
spoleãnosti. Kde je pfiíãina na‰eho zaostávání?
V‰ichni, kdo se zab˘váme v˘zkumnou ãinností, si
stûÏujeme na nedostatek prostfiedkÛ pro na‰i práci.
Tato stíÏnost je nepochybnû oprávnûná. Souhlasím
s tûmi, ktefií poÏadují, aby se finanãní toky oriento-
valy pfiedev‰ím k v˘zkumn˘m t˘mÛm, které jsou vy-
soce produktivní a dûlají vûdu na úrovni svûtové.
Taková opatfiení zlep‰í aspoÀ doãasnû souãasnou
situaci tak, Ïe se na‰e vûda stane produktivnûj‰í, Ïe
se posuneme v mezinárodním hodnocení o pár stu-
pínkÛ v˘‰e. Jin˘m dÛleÏit˘m opatfiením by mohlo b˘t
zfiízení instituce, snad Ministerstva pro vûdu a v˘-
zkum, jejímÏ úkolem by mûlo b˘t definovat národní
priority, pfiednostnû k nim smûrovat finanãní pro-
stfiedky, a hlavnû zajistit na‰i úãast v dÛleÏit˘ch me-
zinárodních projektech, jejichÏ v˘sledky pak sdílejí
v‰ichni úãastníci. Takov˘ orgán nemÛÏe b˘t sloÏen
z úfiedníkÛ vybran˘ch podle pfiíslu‰nosti k té ãi oné
politické stranû. Jeho fiídícím centrem musí b˘t sku-
pina vysoce kvalifikovan˘ch vûdcÛ a zku‰en˘ch or-
ganizátorÛ badatelské ãinnosti, ktefií díky své presti-
Ïi budou s to komunikovat se svûtem a získávat
prostfiedky ze zahraniãí, pfiedev‰ím z evropsk˘ch
fondÛ. Zahraniãní partnefii musí mít záruku, Ïe pení-
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ze, které sem poplují, budou náleÏitû vyuÏity. Sou-
ãasná vûda je svou povahou globální a bez vhod-
n˘ch mezinárodních vazeb nebudeme moci plnû vy-
uÏít intelektuální potenciál této zemû. Nemyslím si
v‰ak, Ïe nedostatek penûÏních prostfiedkÛ je jedinou
pfiíãinou na‰eho opoÏìování za rozvinut˘m svûtem.
Má-li ãesk˘ národ sehrát v kontextu svûtové vûdy
úlohu, která odpovídá jeho vzdûlanosti a kulturní
úrovni, a pfii tom naplnit své potfieby, je nutné zlep‰it
systém vyhledávání talentÛ. VÏdycky jsem vûfiil, Ïe
nápady, které vedou k objevÛm, jeÏ vstupují do dûjin
vûdy, vznikají v hlavách jedincÛ nadan˘ch tím, ãemu
se fiíká vûdecká fantazie. Kolem takov˘ch lidí by se
mûla rodit nová centra excelence, o jejichÏ v˘znamu
se v souãasné dobû tolik hovofií. Mívám pocit, Ïe
na‰e nejvût‰í slabina je právû v tom, Ïe opravdov˘ch
tvÛrãích talentÛ se nám ve vûdeck˘ch institucích ne-
dostává, ne proto, Ïe by mezi námi neÏili, ale protoÏe
je neumíme objevit. Olympiády, které u nás probíhají
jiÏ nûkolik desítek let a ve kter˘ch na‰i gymnazisté
dosahují skvûl˘ch mezinárodních úspûchÛ, takové
mladé nadané lidi vyhledávají, ale samy o sobû ne-
staãí podchytit v‰echny ty, kdoÏ jsou pro vûdu zpÛ-
sobilí. Hledání nov˘ch vûdeck˘ch talentÛ by se mûlo
stát prvofiad˘m cílem. Mûlo by b˘t nejspí‰ dobrovol-
n˘m úvazkem pfiedních pracovníkÛ Akademie vûd
a resortních ústavÛ nav‰tûvovat vy‰‰í tfiídy stfiedních
‰kol a zaãínající vysoko‰kolské studenty a mezi nimi
talenty odkr˘vat a prezentovat jim víceménû nefor-
málnû, tfieba formou jak˘chsi besed, vûdu jako do-
brodruÏství poznání. To, co mám na mysli, je jin˘
druh kontaktu, neÏ je pouhé sdûlování odborn˘ch in-
formací. Ani v dobû, kdy se peníze staly hlavním kri-
tériem úspûchu, v mlad˘ch du‰ích romantismus ne-
vymfiel. Je tfieba ho kfiísit. K tomu by mûly ve velké
mífie pfiispívat sdûlovací prostfiedky navozováním at-
mosféry, která by ducha romantismu a touhu zafiadit
se mezi objevitele a vynálezce probudila k Ïivotu.
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V druhé ãásti svého vystoupení se chci obrátit 
k vítûzn˘m olympionikÛm, ktefií tu dnes byli po

zásluze ocenûni. Jsou reprezentanty onûch talen-
tÛ, o kter˘ch jsem tu pfied chvíli hovofiil, a mÛÏeme
je povaÏovat za váÏné kandidáty na místa budou-
cích ‰éfÛ center excelence. Milí pfiátelé, jste nadû-
jí ãeské vûdy. Pokud u své záliby setrváte a stane
se Vám vá‰ní, ãeká Vás cesta hledání a nalézání,
plná vzru‰ujících záÏitkÛ. Jeden velk˘ ãesk˘ mys-
litel kdysi napsal, Ïe nejvy‰‰í dÛstojenství ãlovûka
je v jeho schopnosti poznávat. S jeho v˘rokem
souhlasím a myslím, Ïe mÛÏete b˘t hrdí na to, Ïe
se vydáváte na dráhu poznávání a hledání pravdy.
Pfiipravte se v‰ak na to, Ïe Va‰e cesta bude trnitá,
plná odfiíkání, velk˘ch nadûjí a neménû velk˘ch
zklamání. Nikdy se nedejte sv˘mi neúspûchy zkru-
‰it. Formulace typu „my to nedokáÏeme“, musí
zmizet z Va‰ich soukrom˘ch slovníkÛ. Ony vzácné
okamÏiky vnitfiního vzplanutí, kdyÏ zpozorujete
nûco, co je‰tû nikdo nevidûl, ãi se náhle octnete
na místech, která nejsou vyznaãena na Ïádn˘ch
mapách, ty stojí za v‰echnu pfiedchozí námahu
a hofiké prohry. Abyste mohli tûchto met dosáh-
nout, nesmíte svÛj zájem omezit jen na svÛj obor.
Je tfieba, abyste se seznámili s v˘vojem evropské-
ho my‰lení a obecn˘mi principy vûdecké práce.
A aÏ dosáhnete vy‰‰ího stupnû zralosti, nevyh˘-
bejte se studiu filozofie vûdy. Rozli‰ujte mezi vy‰u-
mûlou filozofií 19. století, která byla cpána do hlav
Va‰ich otcÛ a dûdÛ, a díly velk˘ch duchÛ 20. stole-
tí, jak˘mi byli Karl Popper ãi Thomas Kuhn. Ti ne-
vnucují koneãná fie‰ení problémÛ, ale nabízejí ná-
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Laurát hlavní ceny
za rozvoj medicíny

Vladimír Vonka 
je zakládajícím
ãlenem Uãené

spoleãnosti a âeské
lékafiské akademie.

vod, jak k nim pfiistupovat. SnaÏte se spatfiit neãe-
kané a nebojte se popfiít svou vlastní ãi dosud
platnou hypotézu. Hlavnû jejich vyvracením postu-
puje vûda kupfiedu. Aktivity, které k nûmu pfiispíva-
jí, oznaãil zmínûn˘ Thomas Kuhn jako vûdu revo-
luãní. Usilujte o to b˘t revolucionáfii vûdy, mûjte
odvahu k vysokému letu a snaÏte se rozezvuãet
zvony svûta! Abyste byli úspû‰ní, musíte b˘t ne-
smírnû pilní. Vûda Vás chce celé, neuznává pra-
covní dobu. Pfii tom neãekejte, Ïe budete nûkdy
hotovi, cesta za poznáním nemá a nikdy nebude
mít konce. Oddání se vûdû v‰ak neznamená, Ïe
byste mûli b˘t askety, ktefií nevûdí, jak vypadají
kvetoucí jablonû, jak voní v záfii letního slunce
rozkvetlé louky, jak zní zpûv ptákÛ a zurãí potÛãky,
a Ïe by Vás nemûl povznést a vzru‰it pohled na
krásné umûlecké dílo. A nikdy, prosím, nezapomí-
nejte, Ïe vûda má svÛj rozmûr etick .̆ Velkou vûdu
nelze dûlat bez vzne‰en˘ch ideálÛ, jak˘mi jsou
sluÏba lidstvu a touha zmírnit lidskou bídu a utrpe-
ní. Berte svou vûdeckou práci jako poslání. Umû-
lec, kter˘ vytvofiil hrobku Louise Pasteura, jedné
z nejvût‰ích postav svûtové vûdy v‰ech dob, umís-
til do její kopule nápis OSUD, VÍRA, LÁSKA
K BLIÎNÍMU. Va‰e vûdecká práce by mûla b˘t pro-
jevem dávné a nehynoucí touhy ãlovûka slouÏit
nûãemu vy‰‰ímu, neÏ je on sám. Usilujte o to,
abyste, aÏ nastane Vá‰ ãas, pfiedali sv˘m potom-
kÛm svût v lep‰ím stavu, neÏ v jakém ho jednou
pfievezmete od sv˘ch rodiãÛ.“ �

-red-
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Vynikající ãesk˘ organick˘ chemik svûtové povûsti
prof. Antonín Hol˘ se cel˘ Ïivot vûnoval pfií-

pravû modifikovan˘ch sloÏek nukleov˘ch kyselin. Se
sv˘m t˘mem objevil skupinu látek s obecn˘m názvem
„acyklické fosfonáty nukleotidÛ“, které se staly zákla-
dem nové generace lékÛ pÛsobících proti virÛm. Doká-
zal látky nejen pfiipravovat, ale také získat partnery pro
jejich biologické testování a posléze komerãní partnery
pro pfiípravu lékÛ z tûchto látek. Tak se „jeho“ látky sta-
ly základem dnes nejdÛleÏitûj‰ích lékÛ v boji proti AIDS
(Viread, Truvada, Atripla) a Ïloutence typ B (Hespera).
Léky proti AIDS obsahující molekuly látek, které pfiipra-
vil t˘m spolupracovníkÛ prof. Holého, zlep‰ují Ïivot ne-
mocn˘m na celém svûtû, jsou celosvûtovû nejprodáva-
nûj‰í a na farmaceutickém svûtovém trhu lékÛ proti
AIDS se v souãasnosti podílejí 52 %. V˘razn˘ podíl na
svûtovém trhu zaujímá i lék proti Ïloutence. V˘zkumy
prof. Holého se v‰ak neomezují jen na látky proti virÛm,
ale jsou velk˘m pfiíslibem i v boji proti rakovinû. V ne-
dávné dobû bylo oznámeno zahájení klinick˘ch testÛ
látky s oznaãením GS-9219 s vynikajícími vlastnostmi
proti rakovinû lymfatick˘ch uzlin a chronické leukémii.

Ing. Miroslav Bleha a Ing. Lubo‰ Novák, laureáti
ceny Invence, se dlouhodobû vûnují v˘zkumu a v˘voji
polymerních membrán pro nejrÛznûj‰í praktická vyuÏi-
tí, napfi. pfii pfiípravû pitné vody, ãi‰tûní odpadních vod,
pro speciální aplikace ve farmaceutickém prÛmyslu
i pro dal‰í vyuÏití. Polymerní membrány lze zjednodu-
‰enû popsat jako nov˘ druh síta, které dokáÏe cílenû
oddûlovat jednotlivé sloÏky roztokÛ. Jejich vyuÏití se
zaãalo ve svûtû rozvíjet v 70. letech minulého století
a Miroslav Bleha a Lubo‰ Novák patfií k tûm, ktefií se to
dokázali nauãit jako jedni z nejlep‰ích.

Za v˘voj, implementace a aplikace nov˘ch fluores-
cenãních mikroskopick˘ch technik si cenu Doctorandus
odnesl Ale‰ Benda, Ph.D., kter˘ se vûnuje v˘voji
a aplikaci moderních metod ve fluorescenãní mikro-
skopii, tedy oboru, jenÏ má ve vûdeckém poznání
velmi v˘znamnou úlohu. KaÏdá Ïivá buÀka se skládá
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Laureáti leto‰ních
cen âeská hlava 
se novináfiÛm
pfiedstavili 
na tiskové
konferenci 
v praÏském hotelu
Ambassador.

z tisícÛ rÛzn˘ch typÛ molekul. Snem nejen biologÛ
mnoha generací byla moÏnost moci si vybrat z tohoto
velkého poãtu rÛzn˘ch typÛ molekul jeden ãi dva dru-
hy a zjistit, kde pfiesnû se tyto molekuly v buÀce na-
cházejí, jak˘ je jejich poãet, jak rychle se pohybují,
jestli podléhají vnitfiním pfiemûnám ãi zda integrují
mezi sebou navzájem, a to v‰e pozorovat v Ïivé buÀce
v reálném ãase a s citlivostí umoÏÀující detekovat jedi-
nou molekulu. Díky moderní fluorescenãní mikroskopii
se tento sen v kombinaci s promy‰len˘mi znaãícími
postupy stává v posledním desetiletí realitou.

Cenou Media byl letos odmûnûn RNDr. Václav
Cílek, kter˘ je nejen ‰piãkov˘m vûdcem, ale zároveÀ
se velmi intenzivnû vûnuje popularizaci vûdeck˘ch dis-
ciplín, zejména klimatologie a otázek Ïivotního pro-
stfiedí. SvÛj první ãlánek o klimatick˘ch zmûnách na-
psal jiÏ pfied dvaceti lety. Je autorem nûkolika knih,
zároveÀ v‰ak publikuje v mnoha ãasopisech i dení-
cích, pfiipravuje pofiady pro rozhlas a televizi. Patfií tak
k zatím nemnoha osobnostem ãeské vûdy, které se
dokáÏí obrátit k ‰iroké vefiejnosti prostfiednictvím médií
a pfiiblíÏit jim i velmi sloÏité problémy srozumitelnou
formou. ·ífii zábûru Václava Cílka dokresluje i zájem
o filozofii, poezii a umûní. �

srd

âESKÁ HLAVA 2007
PrestiÏní ocenûní ‰estého roãníku âeská hlava pfievzali 22. listopadu 2007 ãtyfii vûdci
z Akademie vûd âR. Nositelem Národní ceny vlády âeská hlava za celoÏivotní vûdeck˘
pfiínos se stal svûtovû uznávan˘ chemik Antonín Hol˘ z Ústavu organické chemie
a biochemie AV âR, v. v. i. Miroslav Bleha z Ústavu makromolekulární chemie AV âR, v. v. i.,
a Lubo‰ Novák ze spoleãnosti Mega, a. s., obdrÏeli cenu Invence za v˘zkum polymerních
membrán, Ale‰ Benda z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV âR, v. v. i.,
získal cenu Doctorandus a za popularizaci vûdy porota ocenila fieditele 
Geologického ústavu AV âR, v. v. i., Václava Cílka.
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Pod vlivem svého uãitele J. Gebauera se zpoãátku
zamûfiil pfiedev‰ím na lingvistiku a mluvnici slo-

vansk˘ch jazykÛ, dál si zatím mlad˘ jazykovûdec
je‰tû jít netroufal. Postupnû v‰ak roz‰ifioval svÛj od-
born˘ zábûr na star˘ církevnû-slovansk˘ jazyk a pí-
semnictví, na otázky dialektologické, zab˘val se
i novûj‰ími literárními jevy polsk˘mi a rusk˘mi. Zlom
nastal na konci 80. let, kdy podnikl dlouhou studij-
ní cestu do Ruska, aby se seznámil s nezbytn˘mi
prameny, které v ãesk˘ch knihovnách chybûly,
a pfiedev‰ím s metodikou rusk˘ch slavistÛ, ktefií
byli povaÏováni za svûtové ‰piãky v oboru. Byli to
pfiedev‰ím A. N. Pypin, A. N. Veselovskij a N. S. Ti-
chonravov. Z této cesty si Polívka pfiivezl nejen
fiadu materiálÛ ke studiu, ale také navázal ãetné
kontakty se zahraniãními kolegy, které dále roz‰í-
fiil pfii sv˘ch náv‰tûvách Záhfiebu a Bûlehradu
v 90. letech.

Skuteãnost, Ïe si osvojil i znalost ru‰tiny a srbo-
chorvat‰tiny, mu umoÏnila pfiímo proniknout do slo-
vansk˘ch literatur a otevfiela cestu ke srovnávacímu
studiu slovanské lidové slovesnosti, pfiedev‰ím po-
hádek. To byla oblast, v níÏ po sobû Polívka zane-
chal nejv˘znamnûj‰í stopu a dosáhl svûtového
uznání. Patfiil mezi stoupence tak zvané migraãní
‰koly, ktefií zastávali názor, Ïe pohádkové látky se
‰ífiily z rÛzn˘ch stfiedisek, zejména z orientálních
oblastí. Ale neustrnul v této rovinû, pfiihlíÏel i k teo-
riím mytologick˘m nebo metodám antropologické
‰koly, protoÏe kaÏdá látka pro nûj byla osobit˘m
problémem.

Po podrobn˘ch monografiích k tomuto tématu,
shrnut˘ch pozdûji do dvou svazkÛ Lidov˘ch poví-
dek slovansk˘ch (1929, 1939), pfii‰la roku 1904
první obsaÏná kniha Pohádkoslovné studie. V dal-
‰ích letech se Polívka vûnoval pfiedev‰ím sbûru
a uspofiádání slovesného materiálu, spolupracoval
na edicích sbírek lidové slovesnosti J. ·. Kubína
(Povídky kladské I–II, 1908–1914; Lidové povídky
z ãeského Podkrkono‰í: Podhofií západní,
1922–1923, Úkrají v˘chodní, 1926), J. Tvrdého
a F. Stavafie (Povídky lidu opavského a hanácké-
ho, 1916), k nimÏ pfiipravil rozsáhlé teoretické
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KdyÏ pfied 125 lety pfiedloÏil Jifií Polívka 
habilitaãní komisi svÛj spis O ãasech ve slovansk˘ch náfieãích,

pfiíspûvek k historické skladbû, zapoãala se vûdecká dráha 
jednoho z na‰ich nejv˘znamnûj‰ích slovansk˘ch filologÛ-folkloristÛ

pfielomu 19. a 20. století.

JI¤Í POLÍVKA
(1858–1933)

p o r t r é t y  z  a r c h i v u

úvodní studie. V˘znamné místo v jeho díle zaují-
má práce Súpis slovensk˘ch rozprávok (I.–IV.,
1923–1930), kde sám shrnul slovenskou lidovou
prózu zachycenou nejen tiskem, ale i v rukopisech
ãlenÛ ·túrovy druÏiny. Jeho odborné znalosti do-
‰ly ocenûní i pfiizváním k úãasti na vydávání An-
merkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der
Brüder Grimm (sv. I.–V., 1913–1932) J. Bolteho
a spoluprací na edici P. Lavrova Lidové povídky ji-
homakedonské (1932). Torzem bohuÏel zÛstalo
Polívkovo velké dílo Slovanské pohádky (I. sv.,
1923), v nûmÏ se pokusil o syntetick˘ pohled na
tuto problematiku.

Jeho kolegové u nûj vyzdvihovali pfiedev‰ím
pfiesnost, stfiízlivost a úctu k bezpeãnû zji‰tûn˘m
faktÛm. Excerpoval v‰e, co se t˘kalo tématu jeho
studia, a vytvofiil si bohatou sbírku studijního mate-
riálu, k ãemuÏ mu pomohlo i osobní poznání v pod-
statû v‰ech slovansk˘ch zemí. To Polívku dovedlo
k reálnému vnímání slovanské problematiky, kde
vystupoval jako odpÛrce idejí neoslavismu, proti nû-
muÏ stavûl slovanskou vzájemnost zaloÏenou na
intenzivnûj‰í kulturní spolupráci. Na ‰ífiení vûdo-
mostí o lidové tradici vlastního národa i slovanském
svûtû se sám aktivnû podílel v Národopisné spoleã-
nosti ãeskoslovanské, pfii fiízení Národopisného
vûstníku ãeskoslovanského i coby pfiedseda Státní-
ho ústavu pro lidovou píseÀ a I. odboru Slovanského
ústavu.

Vedle toho byl i ãlenem fiady zahraniãních a do-
mácích vûdeck˘ch spoleãností, mezi jin˘mi Petro-
hradské akademie vûd, Jihoslovanské akademie
vûd a umûní v Záhfiebu, Královské srbské akade-
mie v Bûlehradu, âeské akademie vûd a umûní
a Královské ãeské spoleãnosti nauk. Poslední
z uveden˘ch ocenila roku 1932 vûdeckou práci pro-
fesora Jifiího Polívky jmenováním sv˘m ãestn˘m
ãlenem. �

JAN CHODùJOVSK ,̄
MasarykÛv ústav a Archiv AV âR, v. v. i.
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Johnny Cash, the country western singer,
suffered from severe, debilitating headaches.
Near the end of Cash’s career, an interviewer asked
if he still had headaches. “Yes,” Cash said,
“but not when I perform.”“Do you have pain now?”
“No. I’m performing.”

Ateenager, Jason Wilson, and his speech therapist
were being interviewed on television. The thera-

pist asked Jason, who stuttered uncontrollably, to
introduce himself. It took the young man a long,
agonizing minute to say, “My name is Jason
Wilson.” After discussing various therapeutic
techniques, the therapist asked Jason to recite
Hamlet’s soliloquy. It seemed a cruel request. Jason
said, “To be or not to be that is the question” – and
12 more lines to – “Must give us pause” without one
stutter or hesitation.

Jason didn’t become two different people, nor did
Cash. In visual terms, it’s as though each one moved,
unnoticeably, a little to the side, the performing Cash
to the side of the suffering Cash, and the reciting
Jason to the side of the stuttering Jason. It’s what
writers know as “a second self,” and it’s at the heart
of writing.

A “second self” is often referred to as a persona
created by the author; sometimes it is called an
implied author, and occasionally the Latin origin is
used, and it becomes a mask. As Oscar Wilde said:
“Man is least himself when he talks in his own person.
Give him a mask, and he will tell you the truth.” So
it’s understandable that the narrator in Dostoevsky’s
Notes from Underground should not be considered
identical with Dostoevsky himself. The narrator is
Dostoevsky’s mask, his persona, and has its own
way of speaking.

But it is more than a way of speaking. Though
the speech of the author and his persona often
overlap, a persona possesses his own attitudes
and attributes, as well as his own vocabulary and
manner of speech – a persona has his own ideolect,
his own reservoir of language for each occasion he
is in, and for each person he speaks to. It’s not an
unusual concept, for each of us possesses our own
ideolect, our own way of speaking, and I believe we
all possess ideolects – we speak in different ways in
different situations, just as personae and narrators
and characters do in stories. Garrison Keillor joked
about it. In one of his stories, a cat is killed: “Some

people felt that [it] was inappropriate, but of course
I could blame it on the character.”

A novelist told me that once a character took shape
in his mind, he described what his imagination saw
the character doing, and he wrote down what his
inner ear heard the character saying. The second
self is not always so absorbing and dominant, but
it’s real to writers. Louise Erdrich said writing was
a way of speaking without embarrassment; “because,
you see, I was brought up to be an incredibly nice
person, but not everything I wanted to say was
nice.” Her second self liberated her.

The journalist, Don Marquis, didn’t think people
wanted to hear him philosophize about human
foibles. So he invented Archy, a cockroach, who
typed notes to him. Archy became Marquis’s
“mouthpiece,” and commented on people, but often
about Mehitabel, an alley cat with questionable
morals. Both Archy and Mehitabal were definite
speakers, and said things Marquis could not say in
his articles, and might not even think of.They liberated
Marquis. His personae became famous, and like
Louise Erdrich’s persona, not everything they said
was nice.

Joe DiMaggio, the famous baseball player, talked
about his brain taking over his body, and his body
performing a brilliant play, and the crowd yelling its
approval; then he would wonder who made that
play. Writers would understand Joe’s wonderment,
for many of them have admitted that they question
who wrote a particular page. It was another voice,
a persona, who took creative control and wrote it.
And it’s not limited to creative writing, and it’s not
hocus-pocus, and it’s not a journey into the occult.
The scientific writer is not the scientist when he
is writing. The doctor writing about doctoring is not
the doctor practicing medicine. It’s a part of many
aspects of our lives, but it’s certainly pulsates at
the heart of writing. As Shelby Foote said: “A writer’s
like anybody else except when he’s writing.” �

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

SAYING IT 
…ON PAPER (21)
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Prostory vestibulu a pfiedsálí, kde je spojení vûdy
a umûní ztvárnûno dfievûnou plastikou nazva-

nou Praha a chemie od akademického sochafie
L. âmerdy, na t˘den oÏivily práce od témûfi dvou
desítek experimentátorÛ, ktefií se „Ïiví“ vûdeckou ãi
odbornou prací na poli chemické fyziky, katal˘zy
nebo elektrochemie, a nûktefií z vystavujících pra-
cují jako administrativní pracovníci. K vidûní byly fo-
tografie, akvarely, olejomalby a kresby, plastiky, ke-
ramika, sklo, práce z vlny a pfiíze, v˘‰ivky, ‰perky,
dekorace a literární tvorba. Stalo se jiÏ zvykem, Ïe
pfii vernisáÏi dostávají prostor i pracovníci ústavu,
ktefií sice nemají tzv. co vystavovat, ale mají roz-

hodnû co pfiedvést. Leto‰ní vernisáÏ zahájila indic-
kou písní zahraniãní pracovnice a v prÛbûhu veãe-
ra si milovníci váÏné hudby mohli v pfiedná‰kovém
sále vyslechnout krátk˘ kytarov˘ recitál jednoho ze
sv˘ch kolegÛ. Pro toho, kdo nenav‰tívil Heyrovské-
ho ústav osobnû, pfiiná‰íme nûkolik fotografií z ver-
nisáÏe a doporuãení, aby se v prosinci 2008 pfii‰el
podívat na ãtvrt˘ roãník v˘stavy, kter˘ organizátofii
pfiislíbili uspofiádat. �

KVùTA STEJSKALOVÁ,
Ústav fyzikální chemie 

Jaroslava Heyrovského AV âR, v. v. i.

Pracovníci z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV âR, v. v. i., jiÏ po tfietí uspofiádali 
na sklonku roku 2007 t˘denní komorní v˘stavu sv˘ch pfieváÏnû v˘tvarn˘ch amatérsk˘ch prací.

Badatelskou instituci ve sváteãním ãase obohatili o umûleck˘ rozmûr.
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NEJEN PRACÍ 
ÎIV JE âLOVùK
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JAN AMOS KOMENSK¯
INFORMATORIUM ·KOLY MATE¤SKÉ
Komenského Informatorium vzniklo v polském Le‰nû roku

1632. Mûlo b˘t souãástí rozsáhlého plánu celoÏivotního vzdûlá-
ní ãlovûka, kter˘ autor zam˘‰lel sepsat, av‰ak nedokonãil jej.
V˘znam Informatoria není jen v tom, Ïe tvofiilo ãlánek velkolepé
koncepce reformy ‰kolského systému, ale také v tom, Ïe se jed-
ná v raném novovûku o evropsky zcela ojedinûlé systematické
pojednání o v˘chovû dûtí v nejmlad‰ím vûku.

LENKA MAREâKOVÁ
MILOSTI
Ohnisko lidství v trestním právu
Autorka se v knize zab˘vá podstatou a legitimitou institu-

tu milosti, sleduje jeho historick˘ v˘voj u nás od vzniku první
republiky v roce 1918 aÏ do souãasnosti. Nejvût‰í pozornost
vûnuje období po roce 1989, pfiedev‰ím letÛm 1998–2003,
tedy dobû, kdy sama pÛsobila jako vedoucí oddûlení trestnû-
-právního a milostí Kanceláfie prezidenta republiky.

PAUL CARTLEDGE
ALEXANDER VELIK¯
Monografie o Alexandru Velikém, v˘znamné osobnosti

svûtov˘ch dûjin, jejíÏ veliká‰ské ãiny uchvacují lidstvo i po
více neÏ dvou tisíciletích, není klasick˘m Ïivotopisem. Pfiiná-
‰í ucelen˘ obraz tohoto velikána starovûké historie, ukazuje
AlexandrÛv Ïivot z rÛzn˘ch pohledÛ, zab˘vá se jeho vztahem
k MakedoncÛm, ¤ekÛm ãi AsiatÛm, vûnuje se napfiíklad
i otázce, do jaké míry byl chápán jako bÛh, ãi jako ãlovûk.

EVA FI·EROVÁ, LUBOMÍR KUBÁâEK, 
PAVLA KUNDEROVÁ
LINEAR STATISTICAL MODELS
Regularity and singularities
Anglicky psaná publikace se zamûfiuje pfiedev‰ím na

ãtenáfie z fiad zájemcÛ o matematiku a statistiku. Pozornost je
soustfiedûna na problémy teorie odhadu a testování hypotéz
v základních strukturách lineárních statistick˘ch modelÛ. Ne-
najdeme zde jen teorii, ale i pfiíklady pro ilustraci, které pfie-
hlednû doplÀují odborn˘ v˘klad.

KAREL HUDEC, JI¤Í KOLIBÁâ, ZDENùK LA·TÒVKA,
MILAN PE≈ÁZ A KOL.
P¤ÍRODA âESKÉ REPUBLIKY
PrÛvodce faunou
Kniha pfiedstavuje zástupce v‰ech skupin ÏivoãichÛ,

s kter˘mi se mÛÏeme v na‰í zemi setkat. Struãn˘ pfiehled
ocení nejen studenti ‰kol s pfiírodovûdn˘m zamûfiením, ale
díky malému formátu se tato pfiíruãka mÛÏe stát i uÏiteãn˘m
prÛvodcem na toulkách pfiírodou.

ODBORNÉ PUBLIKACE
Z NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA

NEJPRODÁVANùJ·Í KNIHY 
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA 
V PROSINCI 2007

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

� 2. Hudec, K., Kolibáã, J., La‰tÛvka,
Z., PeÀáz, M. a kol. – Pfiíroda
âeské republiky – PrÛvodce
faunou (s podporou AV âR)

� 3. Flégr, J. – Úvod do evoluãní 
biologie

� 4. Kraus, I. – Fyzika od Thaléta
k Newtonovi – Kapitoly z dûjin
fyziky

� 5. ¤ezáãová, D., Novák, P., Ka‰par,
M., Setvák, M. – Fyzika oblakÛ
a sráÏek

Tituly ostatních nakladatelství:

� 1. Hora-Hofiej‰, P. – Toulky ãeskou
minulostí 11, Via Facti

� 2. LoÏek, V. – Zrcadlo minulosti 
– âeská a slovenská krajina
v kvartéru, Dokofián

� 3. Velké dûjiny zemí Koruny ãeské
VI., 1437–1526, Paseka

� 4. Nevrl ,̆ M. – Kniha o Jizersk˘ch
horách,Vestri

� 5. Steen, B., Henning, P. a kol.
– Dûjiny Dánska, NLN

KnihkupcÛv tip:

� Janou‰ek, P. a kol. – Dûjiny ãeské
literatury 1945–1989, díl druh˘
1948–1958

SO≈A JANOVCOVÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,

Václavské námûstí 34, Praha 1
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YEAR OF HLAVKA
Czech Academy of Science will start the calibrations
of death centenary of Josef Hlavka (1831–1908).
Czech architect, builder and patron of Czech science,
art and education, was one of the most successful
businessman in 19th century. Josef, Maria and
Zdenka Hlavka Foundation with Czech Academy
of Science have beeen prepared various kinds
of memorial events such as conference on archi-
tecture, exhibitions, workshops and other. Academic
Bulletin arranged new rubric GALLERY that will
present collection of art production related with
Josef Hlavka in all this year issues.

ACADEMY ASSEMBLY
The Academy Assembly, the highest body of
the Academy of Sciences of the Czech Republic
responsible for the topmost priority decisions related
to the AS CR, held its XXXI Meeting in the Municipal
House in Vinohrady on the 18 December 2007.

NEW DIRECTORS
We continue in introduction the comments of three
additional directors of Academy institutes, who were
asked three questions.

THE OCTAL YEAR 
ASCR recalls the ninetieth anniversary of the signing
of Three Kings Declaration which paved way for
Czechoslovak independence. For the first time this
declaration formulated the proposal for an indepen-
dent Czech state, united with Slovakia, but with no
mention of Habsburg Dynasty.

SCIENCE AND RESEARCH 
CERN: European Organization 
for Nuclear Research
On November 27, ON Semiconductor Czech republic,
has been awarded a contract by CERN (European
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Organization for Nuclear Research) for its proposal
to supply pixel detectors for experiments with ATLAS
which is one of two general-purpose detectors at
the LHC (Large Hadron Collider). The pixel detectors
were manufactured in the Czech Republic.

Social aspects of Globalization 
The Center of Global Studies (joint project of 
the Institute of Philosophy of the AS CR and the Fa-
culty of Philosophy of Charles University in Prague)
organized a two-day seminar entitled Social Aspects
of Globalization. This seminar featured an overview
of various activities in the field of globalization.
Foreign guest Prof. Jerry Harris of Chicago read his
essay Global Capitalism. An interview with Professor
Harris is included in this issue.

NEW PROJECTS 
Academy Institutes and Education Reform
The Center for Medieval Studies, Institute of Ethnolo-
gy AS CR and the Masaryk Institute AS CR prepared
a project entitled Education and the Relation of
the Cultural-Historical Heritage of Local Schools.
This project was developed within the frame 
of the reform of the education system.

AWARDS
Czech Head
Czech Head is aimed at supporting and promoting
Czech science and technology. The project annually
awards the best scientists and engineers. Prof. Anto-
nín Hol˘ (Institute of Organic Chemistry and Bio-
chemistry) has been awarded by National Prize of
the Czech Government.

FROM BRUSSELS
Czech agrobiotechnology in Brussels
CZELO (Czech Liaison Office for Development
and Research), the Technology Center AS CR
and the Czech Biotechnology Association Biotrin
organized a one-day seminar entitled Czech Republic
– Your Partner in Agrobiotechnology Research in
Brussels on November 22. This seminar brought an
overview of selected biotechnology activities and
provided an insight into the agricultural and food
biotechnology sector in the Czech Republic.
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On December 4,
world-famous

virologist 
Vladimír Vonka

(Institute 
of Hematology and
Blood Transfusion)

was awarded
Praemium Bohemiae

by Foundation 
of Bohuslav 
Jan Horáãek 

âeskému Ráji.



JI¤Í VOSKOVEC & JAN WERICH
Korespondence II
Druh˘ díl z plánovaného tfiísvazkového

projektu dosud nepublikované korespon-
dence V+W nechává nahlédnout do dopi-
sÛ z let 1963 aÏ 1968. Politické události
tûchto let jsou v‰ak jen pozadím Voskov-
cova a Werichova filozofování a jejich
úvah o umûní, Ïivotû a smrti. Werichovo
zdraví se zhor‰uje a Voskovce stále více
vyãerpává existenãní boj.

Matûjka, L., Nadace Jana a Medy Mlád-
kov˘ch, Akropolis, Praha 2007. Vydání 1.

K DRUHÉMU B¤EHU
âe‰i v prostfiedí francouzské
spoleãnosti 1862–1918
Práce rozkr˘vá osudy ãesk˘ch emigran-

tÛ, znám˘ch osobností, ale i obyãejn˘ch
lidí, jejichÏ kroky vedly do Francie, pfiede-
v‰ím do PafiíÏe. Pokou‰í se odpovûdût,
proã tolik generací odcházelo právû tam,
za jak˘ch okolností se jejich cesty ubíraly
a co je provázelo, kdyÏ se pfiizpÛsobovali
svébytnému francouzskému prostfiedí.

Brouãek, S., Nová tiskárna, Praha
2007. Vydání 1.

KORESPONDENCE 1978–2001
Unikátní listy, oti‰tûné v této knize, pu-

tovaly skrze ostnaté dráty – jimiÏ bylo obe-
hnáno komunistické âeskoslovensko aÏ
do prosince 1989 – prostfiednictvím diplo-
matick˘ch kur˘rÛ a vytváfiely jedno z nej-
dÛleÏitûj‰ích spojení mezi lidmi vnitfiního
a vnûj‰ího exilu, mezi komunistick˘m V˘-
chodem a demokratick˘m Západem.

Havel, V., Janouch, F., Akropolis, Pra-
ha 2007. Vydání 1.

ÚVOD DO HEIDEGGERA
Práce prof. Güntera Figala, pfiedního nû-

meckého znalce díla Martina Heideggera,
je zasvûcen˘m úvodem do filozofie jednoho
z nejv˘znamnûj‰ích myslitelÛ 20. století.
V souãasnosti pfiedstavuje toto rozsahem
nevelké dílo jednu z nejzdafiilej‰ích prací,
zpracovávající velké heideggerovské téma
pfiehlednû, systematicky a pfiístupnû.

Figal, G., Academia, Praha 2007.
Vydání 1.

LIDOVÁ KULTURA
Národopisná encyklopedie âech,
Moravy a Slezska
Obsáhlá tfiísvazková encyklopedie je

uspofiádána do dvou ãástí. První ãást je vû-
nována osobnostem, druhá vûcné a teore-
tické problematice.Témûfi stoãlenn˘ kolektiv
autorÛ vytvofiil na 2800 hesel, v nichÏ posti-
huje historii a teorii oboru, hmotnou a du-
chovní kulturu, folklor, lidové umûní, etnic-
kou problematiku ãesk˘ch zemí a také
Ïivotopisné portréty badatelÛ, sbûratelÛ, li-
terátÛ, hudebníkÛ, v˘tvarn˘ch umûlcÛ, ktefií
se kulturou a Ïivotem ãeského etnika zab˘-
vali. âtenáfi zde nalezne rozsáhlé soubory
textÛ o národopisn˘ch regionech, lidové ar-
chitektufie, krojích, pohádkách, povûstech,
lidov˘ch písních a tancích, o hudebních ná-
strojích, zvycích a obyãejích, o fiemeslech,
lidovém v˘tvarném umûní, lidovém zemû-
dûlství, stravû a o projevech kultu a lidové
zboÏnosti.

Tyllner, L., Mladá fronta, Praha 2007.
Vydání 1.
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ALBRECHT Z VALD·TEJNA
A JEHO DOBA

Ve Vald‰tejnské jízdárnû je od listopadu 2007 otevfiena
v˘stava Albrecht z Vald‰tejna a jeho doba, která byla

pro velk˘ úspûch prodlouÏena do 2. bfiezna 2008. Po více jak
roce pfiíprav se vefiejnost doãkala unikátního v˘stavního pro-
jektu, na nûmÏ spolupracoval Senát PâR s Vojensk˘m histo-
rick˘m ústavem a Národním muzeem, aby pfiedstavily Ïi-
votní osud vévody Albrechta z Vald‰tejna a téÏ souvislosti
tfiicetileté války. „Jsem rád, Ïe se v˘stavu podafiilo zreali-
zovat v tak ‰irokém rozsahu. Je to unikátní pfiíleÏitost
zhlédnout na jednom místû a v jeden okamÏik pfiedmûty,
které jsou od dob tfiicetileté války roztrou‰eny jako váleã-
ná kofiist po celé Evropû,“ uvedl pfii slavnostním zahájení
pfiedseda Senátu Pfiemysl Sobotka.

Nakladatelství Academia u pfiíleÏitosti v˘stavy publikova-
lo velkorysou monografii Vald‰tejn. Kolekce vûdeck˘ch
pfiíspûvkÛ takfika padesáti ãesk˘ch i zahraniãních badatelÛ
zobrazila dobu Albrechta z Vald‰tejna ze v‰ech moÏn˘ch
úhlÛ: mocensk˘ a spoleãensk˘ vzestup Albrechta z Vald-
‰tejna, jeho roli ekonoma, podnikatele a organizátora Fr˘d-
lantského panství, stejnû jako donátora a mecená‰e fiady
církevních i svûtsk˘ch staveb na svém panství. Opomenuta
nezÛstala ani vojenská stránka Vald‰tejnova podnikání, kdy
se jako generalissimus císafisk˘ch vojsk a generalissimus
mofie Baltického a Oceánského stal tvÛrcem moderních ev-
ropsk˘ch armád. Úvodní ãást s vûdeck˘mi pfiíspûvky dopl-
nil katalog v˘stavy Albrecht z Vald‰tejna a jeho doba. Celo-
barevná publikace obsahuje více neÏ 600 barevn˘ch
fotografií.
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