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Projev k 667. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze 

Velká aula Karolina, 7. dubna 2015 

 

Tituly Oslovení 

Excelence, Eminence  

studentky studenti  

Cives academici 

 

Je mi velkou ctí a potěšením přivítat Vás ve Velké aule staroslavného Karolina, 

abychom si zde společně připomněli již 667. výroční založení naší univerzity českým králem 

a římským císařem Karlem IV. v roce 1348. Jsem si dobře vědom toho, že tradice těchto 667 

let je nejen nesmírně inspirující, ale také nanejvýš zavazující, pokud jde o naši budoucnost.  

 

Letošní rok je pro nás v několika ohledech výjimečný. V první řadě je tomu tak proto, 

že pečlivě připravujeme důležitý strategický dokument, dlouhodobý záměr rozvoje Univerzity 

Karlovy na léta 2016-2020, jehož cílem je co nejzodpovědněji reflektovat rychle se měnící 

situaci ve světě vzdělání a vědy s ohledem na tvůrčí činnost a roli univerzity ve společnosti 

a stanovit pro naši Alma Mater nové cíle. Při této příležitosti bych rád zdůraznil, že 

Univerzita Karlova pokládá za klíčové principy svobodu bádání i vzdělávací činnosti, stejně 

jako zachování své vnitřní integrity, autonomie a nezávislosti; nesmírně důležitá je pro nás též 

silná akademická samospráva, záruka akademických svobod a důraz na etické principy 

vědecké a pedagogické práce. 
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Rok 2015 je významný proto, že si na počátku července připomeneme šestisté výročí 

tragické smrti náboženského reformátora a rektora naší univerzity, Mistra Jana Husa. Četné 

akce, jež k tomuto výročí připravujeme, včetně výstavy, filmu na téma Jan Hus a Univerzita 

Karlova a mezinárodní vědecké konference, budou mít za cíl nejen připomenout všem členům 

akademické obce ale i široké veřejnosti život a dílo této mimořádné osobnosti, působící na 

rozhraní dvou epoch našich národních dějin, ale i její dlouholetý odkaz, spočívající mimo jiné 

v apelu na to, že je zcela zásadní „prožít svůj život v pravdě“.  

 

Zdá se mi, že v dnešní dynamické a v mnoha ohledech převratné době plné nejistot 

nabývá právě tento Husův odkaz stále více na důležitosti. Jsou to právě vysoká učení, členové 

jejich akademických obcí, Univerzitu Karlovu nevyjímaje, která musí být nejen místy 

svobodného bádání, výzkumu, ale i baštami svobody obecně a svobodného vyjadřování se 

k aktuálním otázkám dnešní doby. Stejně jako Jan Hus před více než šesti sty lety bychom i 

my, akademici, měli mít odvahu mluvit otevřeně o všech palčivých problémech našeho světa. 

Hledání těch správných slov a zaujímání jasných postojů musí patřit k našim povinnostem, 

stejně jako věda a pedagogická činnost.  

 

Při tom všem bychom měli mít neustále na mysli, že „žít v pravdě“ a „říkat za všech 

okolností pravdu“, tak jak to činil ve své době Mistr Jan Hus, je nezbytnou podmínkou toho, 

abychom si zachovali svou mravní integritu a – nejen v důsledku toho – též morální autoritu, 

kterou Univerzita Karlova v české společnosti navzdory složitým dějinám našich zemí 

dlouhodobě má.  
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Mám-li se ohlédnout za uplynulým rokem a spojit toto ohlédnutí s výhledem 

budoucna, musím začít konstatováním, že za jednu z klíčových podmínek úspěšného rozvoje 

naší univerzity pokládám co nejširší a co nejefektivnější mezinárodní spolupráci. Jsem 

odhodlán usilovat v maximální možné míře o to, aby Univerzita Karlova jako celek i její 

jednotlivé fakulty a součásti vytvářely za všech okolností předpoklady a zázemí pro realizaci 

nejrůznějších typů a forem mezinárodních vědeckých a pedagogických aktivit, stejně jako o 

to, aby se stále více přímo zapojovaly do evropského a světového vědeckého prostoru. Naše 

univerzita se bude muset stále více otvírat zahraničním studentům, učitelům a vědcům, a 

přispívat tak k budování mezinárodní akademické komunity. Pro naše studenty i akademické 

a vědecké pracovníky by měla být naprostou samozřejmostí touha získat studijní a vědecké 

zkušenosti na prestižních evropských a světových pracovištích. Bez trvalého kontaktu se 

špičkovými zahraničními kolegy a bez stále intenzivnější spolupráce s nimi nebudeme mít 

v dnešním vysoce konkurenčním světě nejmenší šanci uspět. Jednání, která v současné době 

probíhají například s našimi kolegy z univerzit v Leidenu, Heidelbergu a Hamburku, kteří 

navštívili, respektive zanedlouho navštíví Prahu, dokazují, stejně jako diskuse, jež jsem na 

toto téma vedl v Cambridgi, Vídni či Ženevě a na dalších prestižních evropských 

univerzitách, že toto téma patří mezi naše priority a že mu věnujeme velké úsilí. 

 

O tom, že na Univerzitě Karlově působí řada vynikajících vědeckých osobností a že se 

zde v řadě oborů dělá světová věda, svědčí významná ocenění, která v uplynulém roce získali 

profesorka Jana Roithová či profesor Tomáš Halík. Profesorka Roithová z Přírodovědecké 

fakulty se stala první českou laureátkou Ceny Ignaze L. Liebena za vývoj nových metod v 

oblasti fyzikální organické chemie, které odkrývají cesty k porozumění základním principům 
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chemických reakcí. Profesor Tomáš Halík z Filozofické fakulty získal – rovněž jako první 

Čech – prestižní Templetonovovu cenu za své protirežimní postoje v období normalizace, za 

překonávání předsudků mezi ateisty a věřícími a také za pěstování dialogu mezi různými 

náboženstvími. 

 

Nezbytnou podmínkou úspěšné zahraniční spolupráce, avšak nejen jí, je, aby si 

Univerzita Karlova jako respektovaná vědecká instituce, kladoucí důraz na principy 

excelence, definovala prioritní obory a disciplíny, tj. ty, v nichž dosahuje nejlepších výsledků; 

právě je bude třeba výrazně podporovat a současně pomáhat dalším, aby se mezi nejlepší v co 

nejkratší době zařadily. Kvalitním týmům s ambicí uspět na špičkové mezinárodní úrovni 

musí univerzita vytvářet dobré zázemí jak z hlediska financování, tak z hlediska objektivního 

hodnocení dle jednotlivých vědních oblastí i v mnoha dalších ohledech. 

 

Rád bych oznámil, že byla ustavena Mezinárodní rada Univerzity Karlovy, jež je 

poradním sborem rektora pro posuzování hlavních směrů vědecké a pedagogické práce, 

výzkumných programů, jejich hodnocení a strategickému rozvoji naší Alma Mater. Mezi 

členy rady patří například nositel Nobelovy ceny profesor Aaron J. Ciechanover z Lékařského 

výzkumného institutu Rut a Bruce Rappaportových při Technionu v izraelské Haifě, 

profesorka Maria J. Esteban z Université Paris-Dauphine, profesor Hans-Georg Kräusslich 

z univerzity v Heidelbergu či profesor David Morley z londýnské Goldsmith College. Jsem 

přesvědčen o tom, že činnost rady, složené z vynikajících, celosvětově uznávaných vědců s 

vysokou odbornou reputací i nezpochybnitelnou morální integritou, přispěje k dalšímu 

http://en.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Paris-Dauphine
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zkvalitnění naší vědecké i pedagogické činnosti a k posílení mezinárodního renomé 

Univerzity Karlovy.  

 

V uplynulém roce naši Alma Mater navštívila nejen řada významných vědců, 

představitelů mnoha světových univerzit, ale také státníků a diplomatů. Tato setkání a jednání 

byla velmi přínosná. Pokud jde o přední světové vědce a manažery vědy, kromě návštěvy 

rektora univerzity v Oxfordu, pana Andrewa Hamiltona, si mnozí z Vás jistě vzpomenou i na 

návštěvu generálního ředitele Evropskou organizací pro jaderný výzkum (CERN) profesora 

Rolfa-Dietera Heuera, jenž přijel do Prahy u příležitosti šedesátého výročí založení této 

instituce, a jehož přednáška měla u našich studentů, nejen z Matematicko-fyzikální fakulty, 

která s CERNem dlouhodobě spolupracuje, veliký ohlas. Jmenovat bych mohl též kolegy ze 

zámoří – ať už z Japonska, Koreje nebo dalších zemí. Pokud jde o státníky a diplomaty, na 

prvním místě bych rád zmínil návštěvu prezidenta Spolkové republiky Německo, pana 

Joachima Gaucka, jenž byl hostem Univerzity Karlovy hned několikrát a jehož projev 

v Karolinu byl, myslím, že nejen pro mě, bez nezapomenutelný a nspirující. Stejně upřímně se 

o naši práci zajímal též generální tajemník OSN, pan Ban Ki-moon a další zahraniční hosté.  

 

Univerzity se v posledních desetiletích výrazně mění z postavení primárně národních 

institucí na instituce globální, které však vždy budou hrát významnou roli v zemi, regionu a 

městě kde působí.  

V současné době obnovujeme ve spolupráci s hlavním městem Prahou Cenu Karla IV., 

jež byla v letech 1992-2002 udělována osobnostem, které svým kulturním, vědeckým nebo 

politickým dílem dosáhly evropského či univerzálního významu, a přispěly tak k pozitivnímu 
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směřování současné civilizace. S ohledem na blížící se oslavy sedmistého výročí narození 

císaře a krále Karla IV., na jejichž přípravách intenzivně pracujeme, máme s představiteli 

hlavního města za to, že rok 2016 bude vhodnou příležitostí k obnovení udělování této ceny.  

 

Při hodnocení uplynulého roku nemohu opomenout ani to, že se nám podařilo otevřít 

nové budovy Lékařské fakulty UK a Biomedicínské centrum v Plzni. Do nových, moderních 

prostor pro vědu a výzkum se přestěhovala část teoretických ústavů. Po mnoha letech je to 

významný posun v kvalitě přístrojového vybavení i prostředí pro akademické pracovníky i 

pro studenty. Biomedicínské centrum se bude věnovat zejména výzkumu a vývoji, a to v 

oblasti náhrady a regenerace orgánů. Jsme před dokončením dalších dvou významných 

výzkumných center – BIOCEV společného projektu s Akademií věd a nového kampusu 

lékařské a farmaceutické fakulty v Hradci Králové. 

 

Mluvím-li o vědecké činnosti na naší Alma Mater, velmi mě těší nastolení užšího 

partnerství s Akademií věd v celé řadě projektů již zmíněný BIOCEV, participace v CERNu, 

CEFRES spolu s francouzskou vládou, ale i hlavní partnerství Týdne vědy a techniky, 

nejrozsáhlejšího vědeckého festivalu v České republice, který Akademie věd pořádá.   

 

Je zcela samozřejmé, že vědecko-výzkumná činnost musí jít na univerzitě ruku v ruce 

s činností pedagogickou. Hlavním smyslem přitom je dodat obsah a kvalitu pojmu 

„univerzitní vzdělání“, tj. zastavit jeho „vyprazdňování“ a nebát se znovu otevřít diskusi o 

tom, jaké atributy mají mít kvalitní bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy, 

stejně jako programy celoživotního a profesního vzdělání. V tomto ohledu hraje – bez ohledu 
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na stále moderní prostředky výuky a distanční formy jako jsou Wiki skripta, MOOCs a další – 

zásadní roli kvalita učitelů, jejich osobní, každodenní příklad. Právě a pouze entuziastičtí 

učitelé s bohatými mezinárodními zkušenostmi, kteří navíc dosahují kvalitních vědeckých 

výsledků, mohou studenty nadchnout, právě takoví mohou být tou nejlepší „vizitkou“ naší 

univerzity. 

 

Každá kvalitní univerzita, jakou Univerzita Karlova nepochybně je, musí hrát 

v dnešním světě hned několik rolí. Kromě svého základního poslání – vědecké a pedagogické 

činnosti, jež spočívá taktéž ve vytváření intelektuálně stimulujícího a kolegiálního prostředí 

podporujícího studenty, akademické a vědecké pracovníky a další zaměstnance v jejich 

odborném i osobnostním růstu –, by se neměla zříkat odpovědnosti za vytváření vědní 

a vysokoškolské politiky státu. Mimo to by měla být i sociálně empatickou a přátelskou 

institucí, která dokáže velmi dobře hledat a poté realizovat další možnosti zlepšování 

podmínek pro studenty a – obecně – všechny členy akademické obce se speciálními 

potřebami a nejrůznějším znevýhodněním. Na počátku 21. století se jedná o naprostou 

samozřejmost. Při této příležitosti bych rád připomněl, že Univerzita Karlova v loňském roce 

zřídila Stipendium Václava Havla, které získalo 17 studentů z válkou zasažené Ukrajiny; 

právě díky tomuto stipendiu mohou tak pokračovat ve vysokoškolských studiích.  

 

Neválčí se ale pouze na Ukrajině. V minulém týdnu došlo k teroristickému útoku na 

univerzitu ve východokeňském městě Garissa, kde po řádění atentátníků zůstalo takřka 150 

mrtvých a několik desítek zraněných. Univerzita Karlova odsuzuje tento akt násilí stejně 

razantně jako například nedávné útoky na redakci časopisu Charlie Hebdo v Paříži či na 
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kavárnu Krudttonden v Kodani. Vybraným studentům z keňské univerzity navíc chceme 

nabídnout možnost studovat na základě nových stipendií na naší Alma Mater, tamní knihovně 

pak zašleme dar v podobě anglicky psané odborné literatury. Vzhledem k tomu, že svobodné 

univerzity z celého světa tvoří nerozborné společenství, prosím Vás nyní, abyste povstali a 

abychom všichni společně obětem tohoto fanatického teroristického činu projevili svou úctu 

minutou ticha.  

 

Děkuji Vám. 

 

Pokud jde o Univerzitu Karlovu, rád bych dnes zmínil ještě jednu věc, a sice, to, že za 

velmi důležitou pokládám tzv. „třetí roli“ univerzity, s níž úzce souvisí zlepšení vztahů UK 

s médii. Jsem rád, že o naší univerzitě bylo v posledním roce ve společnosti více slyšet, a to 

ve všech oblastech její činnosti. Uzavřeli jsme memorandum s Českou televizí o vzájemné 

spolupráci a podpoře, jehož cílem je prohloubení komunikace mezi našimi institucemi.  Česká 

televize se do budoucna stane hlavním mediálním partnerem vybraných akcí pořádaných UK, 

například oslav spojených s výročími Mistra Jana Husa či – v příštím roce – krále a císaře 

Karla IV., zakladatele naší univerzity.  

Dnes otevřeme v Karolinu muzeum naší univerzity, k jehož prohlídce Vás tímto 

všechny co nejsrdečněji zvu. Jedná se o obnovenou stálou expozici Univerzity Karlovy; je zde 

k vidění mnoho historických artefaktů mapujících bohatou historii od jejích počátků po 

současnost, například odlitky bust Karla IV., Václava IV. či Arnošta z Pardubic a fragmenty z 

tzv. Rotlevova domu (dnešního Karolina). Na výstavě je možné spatřit též listiny vztahující se 

k založení univerzity či kopie univerzitní pečeti a žezla. Jsem přesvědčen o tom, že univerzita, 
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jako je naše, si takové muzeum zaslouží a že jsme jeho otevřením splatili dluh, který jsme 

vůči ní i vůči širší veřejnosti měli. 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzácní hosté,  

víme, přáním českého krále a římského císaře Karla IV. bylo, aby se jím založená 

univerzita vyrovnala univerzitám nejlepším vysokým učením tehdejší Evropy. Čiňme tedy, 

společně, vše proto, abychom tento velký úkol a historický odkaz ze všech sil naplňovali; 

pracujme proto s takovou vášní a úsilím, abychom mohli být na výsledky naši Alma mater 

hrdí.  

 

Quod bonum, faustum, felix, fortunatumque sit. 

 


