
Slovo globalizace dnes sly$íme na ka'dém kro-
ku. Na globalizaci svádíme v$echno mo'né, a+
jsou to vysoké ceny ropy, zne#i$t%ní ovzdu$í, po-
#íta#oví piráti, teroristi. Ka'd! toto slovo pou'í-
vá, a málokdo se zamyslí nad tím, co vlastn% zna-
mená. Globalizace je proces, kter! má "adu sou-
vislostí, d&sledk& i p"í#in. Lze v n%m najít pozi-
tivní i negativní stránky. P"ed 10 lety, v roce
1997, uspo"ádal prezident Václav Havel první
konferenci nazvanou FORUM 2000, které se
zú#astnili prominentní intelektuálové z celého
sv%ta. Cílem bylo diskutovat o nejpal#iv%j$ích
problémech dne$ka, z nich' v%t$ina souvisí prá-
v% s procesem globalizace. V následujících letech
se konaly dal$í konference s t!m' názvem. U p"í-
le'itosti 10. v!ro#í se V. Havel rozhodl vydat
publikaci, která by zmapovala témata konferencí
a jejich v!voj od roku 1997.

Jazykem publikace The View from Prague je
angli#tina; jejím cílem je oslovit sv%tovou ve"ej-
nost s ur#it!m poselstvím, které je v!sledkem
konferencí. Tomu odpovídají i témata jednotli-
v!ch kapitol — duchovní p"edpoklady na$eho
globálního p"e'ití, sv%t, kter! jsme zd%dili, sv%t
dne$ní a nad%je do budoucnosti, jak reagovat na
pluralitu kultur, sociáln% kulturní desintegrace
zp&sobená globalizací, v!znam nábo'enství
v procesu globalizace, v%domí vztahu mezi eko-
nomikou, politikou a etikou jako v!chodisko glo-
bální správy v%cí ve"ejn!ch, ekonomie a sociální
a etické problémy, globální stav 'ivotního pro-
st"edí a odpov%dnost #lov%ka. Ambicí publikace
není podrobn% popsat pr&b%h v$ech konferencí
FORUM 2000 nebo ukázat jednozna#nou cestu
"e$ení problém& dne$ní civilizace: P"ísp%vky shr-
nují nejd&le'it%j$í my$lenky, které na konferen-
cích zazn%ly a nejd&le'it%j$í záv%ry konferencí.

Na publikaci se autorsky podíleli krom% Václa-
va Havla samotného také dal$í osobnosti, které
se konferencí ú#astnily: Tomá$ Halík, Takeaki
Hori, Vladimír Karfík, Jana Marková, Václav
Mez"ick!, Ju"í Musil a Ji"í Pehe. 

Otázkou je, zda akce typu konferencí FORUM
2000 p"iná$ejí odpov%di na podstatné otázky
sou#asnosti a zda jsou cestou, jak takové odpov%-
di nalézt. S tímto o#ekáváním nejspí$ také "ada
#tená"& k #etb% p"istoupí. Je p"itom nutno podo-
tknout, 'e kniha je ur#ena p"edev$ím lidem, kte"í

vnímají sou#asnou situaci globální ekumény —
dá-li se v&bec sv%tové spole#enství takto ozna#it
— jako plnou vyhrocen!ch a tém%" ne"e$iteln!ch
rozpor& a zjevn!ch #i skryt!ch nebezpe#í. 

Dne$ní #lov%k je zvlá$tním zp&sobem rozporu-
pln!. Na$e poznávací schopnosti nám umo'(ují
naprosto jasn% vid%t problémy a nebezpe#í, jim'
#elíme, ale na$e schopnost a ochota se jim posta-
vit je velice omezená. To je základní premisa,
o které mluví Václav Havel. Nebezpe#í #i hrozby
skute#n% známe; jde o terorismus, ekologickou
krizi, zdroje energie, chudobu velké #ásti lidstva
a dal$í. Tyto hrozby neodstraníme, problémy ne-
vy"e$íme za pomoci sebesofistikovan%j$ích tech-
nick!ch metod, administrativních opat"ení nebo
systémov!ch zm%n. To v$echno jsou opat"ení po-
hybující se na povrchu, která mohou n%které pro-
blémy "e$it, ale která nemohou p"inést podstat-
nou zm%nu, je' by vedla k odstran%ní jejich p"í-
#in. Pot"ebujeme hlub$í zm%nu, zm%nu pojetí
sv%ta a vztahu #lov%ka k n%mu (V. Havel).

V úvodu knihy pokládá Havel základní otáz-
ku: pro# lidstvo ned%lá nic pro odvrácení hro-
zeb, které ji' dnes tak dob"e zná, a pro# se stále
nechává uná$et dál jakoby v%#n!m pohybem
v zásad% neovlivn%n!m jeho vlastním sebeuv%do-
m%ním nebo znalostí jin!ch alternativ budoucí-
ho v!voje, a ani' by tedy fakticky bylo tímto se-
beuv%dom%ním samo ovlivn%no. Havlov!m v!-
chozím poznatkem je, 'e lidstvo nenávratn%
ztrácí to, co znaly #i m%ly p"edchozí civilizace —
vztah k v%#nosti a nekone#nu a z toho vypl!vají-
cí smysl pro pokoru a odpov%dnost, vztah ke
sv%tu jako celku, k jeho metafyzickému "ádu,
k zázraku stvo"ení, k Zemi, ke sv%tu, k na$í vlast-
ní budoucnosti.
*tená" bude jednotlivé kapitoly a jejich kvali-

tu #i u'ite#nost pochopiteln% posuzovat podle
svého zam%"ení a zájmu. Nejzajímav%j$í kapito-
lou je ta v%novaná v!znamu nábo'enství a jeho
p"em%nám v procesu globalizace; napsal ji To-
má$ Halík. Nepochybn% osloví i #lov%ka nev%"í-
cího, p"esn% tak, jak Halík doká'e oslovit #tená-
"e ve sv!ch knihách #i p"edná$kách. Zaujme sna-
hou „jít po podstat%“, po vnit"ních, duchovních
p"í#inách povrchnosti dne$ního #lov%ka. V rám-
ci „své“ kapitoly cituje Halík "adu v!znamn!ch
sv%tov!ch myslitel& z r&zn!ch nábo'enství. Je

zajímavé, 'e jejich obavy mají stejn! d&vod, tj.
ztrátu duchovního rozm%ru #lov%ka. Jak to vy-
jád"il jeden z ú#astník& konferencí, shodou okol-
ností buddhista, „lidská bytost nem&'e p"e'ívat
jen pomocí fyzického uspokojování sv!ch po-
t"eb. Lidské bytosti mají duchovní touhy, které
musejí b!t napln%ny“. Zajímavé jsou rovn%' úva-
hy o ko"enech lidsk!ch práv, jejich' koncepce
dnes velice #asto nahrazuje víru. Jaká je nap".
vazba mezi tímto demokratick!m konceptem
a západním k"es+anstvím?

Jinou kapitolou ukazující na zcela zásadní,
hlubok! problém dne$ka je kapitola v%novaná
environmentální problematice, zpracovaná Vác-
lavem Mez"ick!m. P"esto'e popisuje p"edev$ím
environmentální problémy a n%které mo'né
koncep#ní p"ístupy k jejich "e$ení, jako je t"eba
princip udr'itelného rozvoje, ve svém záv%ru se
obrací stejn!m sm%rem jako úvahy v kapitole
Tomá$e Halíka. I zde konference do$ly k záv%-
ru, 'e hlub$í, duchovní rozm%r #lov%ka by m%l
b!t základem "e$ení t%chto problém&. Jak bylo
"e#eno na konferenci v roce 1998 „…udr'itelnost
není ani #ist% ekonomick! koncept, ani #ist%
ekologick! koncept. Není to ani #ist% p"írodov%-
deck! koncept, ale je to v zásad% etick! po'ada-
vek“ (Hans Küng).

V!b%r t%chto dvou kapitol nemá nazna#it, 'e
kapitoly ostatní nejsou zajímavé. Je v$ak pozoru-
hodné, jak se od zmín%n!ch dvou li$í. Jako by
tzv. ne$ly po podstat% v%ci; nepátraly po p"í#i-
nách. Popisují diskuse o nástrojích, o formách
a cestách "e$ení, jako je nap"íklad zm%na pravi-
del a institucí globální ekonomiky, reforma
OSN, "e$ení otázky men$in apod. Samy o sob%
zásadní obrat p"inést nemohou, nevycházejí-li
z odpov%dí na uvedené podstatné otázky. Mo-
hou zmír(ovat n%které nejbolestn%j$í dopady ne-
gativních jev& nebo zpomalovat proces, kter! se
za stávající situace jeví p"edev$ím mnoh!m p"í-
rodov%dc&m jako tém%" neodvratn% sp%jící k cel-
kovému kolapsu civilizace. P"ipome(me v této
souvislosti dv% práce recenzované Respektem,
a to p"edev$ím Zhroucení (Collapse) Jareda Dai-
monda a Zhroucení slo"it'ch civilizací (The Collapse
of Complex Societies) Josepha A. Taintera.

Publikace pom%rn% v%rn% zachycuje sm%r, ja-
k!m se ubíraly diskuse v rámci FORA 2000
v uplynulém desetiletí. Je nepochybné, 'e jejich
nenahraditeln! v!znam spo#íval v tom, 'e po
p"ekonání rozd%lení sv%ta v roce 1989 poskytla
Praha jako první intelektuál&m r&zného filozofic-

kého, nábo'enského, ekonomického a jiného za-
m%"ení z r&zn!ch konc& sv%ta p"íle'itost na glo-
bální úrovni diskutovat o tématech, která p"ed-
stavují nejnaléhav%j$í v!zvy pro sou#asné lidstvo.
V tomto sm%ru FORUM 2000 svoji roli splnilo
mo'ná ji' p"ed n%kolika lety. Je mo'né, 'e konfe-
rence pojaté tak jako doposud u' pon%kud vy#er-
paly sv&j potenciál a 'e je spí$e #as uva'ovat o ji-
né form% setkávání takto zam%"en!ch myslitel&
a hledání cest a "e$ení problém&, které se od roku
1997 nezmírnily, naopak spí$e je$t% p"iost"ily
a vznikly nové (typicky terorismus po 11. 9. 2001).

Intelektuálové by z"ejm% u' nem%li jen disku-
tovat sami mezi sebou, a# na úrovni mezinárod-
ní. M%li by skute#n% pátrat po p"í#inách toho,
pro# #lov%k ned%lá n%co pro odstran%ní hrozeb,
které zná. Co' byla jedna z hlavních otázek V.
Havla. Je otázkou, jak a zda to mohou d%lat. In-
telektuálové byli v'dycky pon%kud nesrozumitel-
ní pro ostatní a byli pova'ováni za naivní podiví-
ny a trochu exotická stvo"ení. Nem%li by se v$ak
omezit na to, aby jednou, a' problémy budou
je$t% vyhrocen%j$í, "ekli „vidíte, my jsme vám to
"íkali“. Za zamy$lení stojí nap"íklad n%které my$-
lenky z ji' zmín%né knihy Kolaps J. Diamonda.
V jedné z kapitol se sna'í odpov%d%t na otázku,
pro# spole#nosti p"ijímají $patná rozhodnutí, je'
vedou k jejich zhroucení. Diamond uvádí n%které
hlavní d&vody, je' ilustruje na praktick!ch p"í-
kladech $patn!ch rozhodnutí, která negativn%
ovlivnila v!voj konkrétních spole#ností. Pat"í
k nim p"edev$ím neschopnost p"edjímat problé-
my a jejich záva'nost, neschopnost nebo neocho-
ta problém uznat, dojde-li k n%mu, dále neschop-
nost problém "e$it, byl-li ji' rozpoznán (nap"í-
klad v d&sledku konfliktu zájm& mezi vládnoucí
elitou a v%t$inovou spole#ností) a kone#n% neús-
p%$né "e$ení problému. V záv%ru této kapitoly vy-
zdvihuje Diamond roli v&d#ích osobností, které
m%ly odvahu problém pojmenovat a sna'it se ho
"e$it — i p"es po#áte#ní kritiku, nepopulárnost,
pop". v!sm%ch.

Otázkou v$ak je, jak $iroká a vlivná m&'e b!t
dnes nakonec obec t%ch, kte"í se je$t% o názory
sv%tov!ch intelektuálních $pi#ek zajímají. 

Eva Kru(íková

Václav Havel et al., The View from Prague. The
Expectations of World Leaders at the Dawn of the
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Jak se za víc ne! rok va%eho rektor-
ského p*sobení posunuly va%e plány
na universitní kampus?

Mojí vizí není jeden magakampus
UK n%kde na periférii, n!br' jednak
aktuální "e$ení nejk"iklav%j$ích prosto-
rov!ch problém&, a dále postupná
koncentrace infrastruktury UK do
men$ího po#tu v%t$ích lokalit. V tom-
to smyslu jsme pokro#ili na Albertov%.
Dal$í d&le'itou prioritou je "e$ení té-
m%" „havarijní“ prostorové situace FF
a FHS. I zde jsou jednání o nov!ch
prostorách velmi pokro#ilá. 

Dá se tedy nap&íklad po(ítat s tím,
!e UK získá n"jaké prostory v Kle-
mentinu nebo v Invalidovn"?

Vzhledem k tomu, 'e financování
stavby nové budovy Národní knihov-
ny není zaji$t%no, vyu'ití prostor Kle-
mentina pro pot"eby UK m&'e b!t
v nadcházejících letech nejv!$e okrajo-
vé. V dohledné dob% "e$ením aktuál-
ních prostorov!ch problém& n%kte-
r!ch humanitních fakult nebude. Vyu-
'ití Invalidovny je v tuto chvíli otev"e-
nou otázkou, mo'nosti jejího p"ípad-
ného získání sledujeme a analyzuje-
me. 

'asto se &íká, !e p&írodní v"dy
v rámci UK fungují na úrovni srov-
natelné se %pi(kami v Evrop" i jinde,
kde!to humanitní v"dy p&evá!n" za-
ostávají i za pr*m"rem. 

Jsem zastáncem názoru, 'e vynikají-
cí i mén% vynikající v%dce máme jak
v p"írodov%dn!ch, tak humanitních
oborech. Nap"íklad renomé, které má
ná$ Egyptologick! ústav ve sv%tové
egyptologické komunit%, mu v%t$ina
#esk!ch p"írodov%dn!ch odborník&
m&'e ti$e závid%t. Jsem ale p"esv%d-
#en, 'e devastující vliv komunistické-
ho re'imu na úrove( na$í v%dy byl
nejtvrd$í ve v%t$in% humanitních obo-
r&. Zotavení z tohoto stavu z podstaty
v%ci není snadné a trvá dlouho. Tak'e
není p"íli$ divu, 'e na jeho relikty lze
asi ob#as narazit.  

Jak se stavíte k zaznívajícím v#(it-
kám, !e jsou humanitní v"dy na UK
diskriminovány na úkor v"d p&írod-
ních? 

Humanitní v%dy navíc mají oproti
p"írodov%dn!m tu nev!hodu, 'e u v%t-
$iny z nich prakticky nejsou rozvinuté
bibliometrické metody m%"ení v!ko-
nu, tak'e tvrzení o kvalit% nebo její ab-
senci jsou subjektivn%j$í a h&"e dolo'i-
telné, ne' je tomu u obor& p"írodo-
v%dn!ch. Není ale pochyby, 'e názo-

ry, které citujete, jsou nep"ehlédnutel-
nou v!zvou humanitní v%d% jako cel-
ku k posílení vlastní reputace na zá-
klad% solidních v!sledk&. Jsem ov$em
vá$niv!m zastáncem teze, 'e hranice
mezi dobrou a mén% dobrou v%dou #i
v!ukou nemá nic spole#ného s hranicí
mezi spole#enskov%dními a p"írodo-
v%dn!mi obory. A striktn% vzato, není
t%'ké dolo'it konkrétní kroky tohoto
vedení ve prosp%ch práv% humanit-
ních obor&. Mám na mysli zejména
zv!$ení odm%ny pro "e$itele spole#en-
skov%dních projekt& Grantové agen-
tury UK (GAUK) a následné p"eroz-
d%lení finan#ních prost"edk& GAUK
ve prosp%ch humanitní sekce. 

Práv" GAUK ale toto diskrimina(-
ní téma o!ivila. Pr*tahy p&i rozd"lo-
vání pen"z letos na ja&e zasáhlo ze-
jména !adatele ze spole(enskov"d-
ních obor*: v#sledky se toti! nedov"-
d"li v únoru, ale a! na samém konci
kv"tna, co! nep&íjemn" ohrozilo rea-
lizaci n"kter#ch projekt*...

Je ironií, 'e toto zpo'd%ní — oproti
p"írodov%dn!m a léka"sk!m obor&m
$estit!denní — dáváte do souvislosti
s údajnou diskriminací humanitních
obor&. Skute#nost je p"esn% obrácená.
Primární toti' byla na$e cílená zm%na
pravidel GAUK tak, aby byla podstat-
n% atraktivn%j$í práv% pro humanitní
obory. To se také reáln% stalo, nár&st
po#tu p"ihlá$ek v spole#enskov%dní
sekci byl n%kolikanásobn!. Tím na-
rostly po'adavky na práci oponent&.
A ukázalo se, 'e #asová disciplinova-
nost, která je pro tuto práci esenciální,
není nep"íjemn% velké #ásti expert&
v t%chto oborech tak vlastní, jak u' se
ustálilo v p"írodov%dn!ch oborech.
S ur#itou nadsázkou se tak dá "íci, 'e
v tomto p"ípad% humanitní v%dy dis-
kriminovaly samy sebe. 

Ve&ejn" jste prohlásil, !e se tato si-
tuace nebude opakovat. Jaké budou
konkrétní kroky, kter#mi toho docí-
líte? 

N%které oponenty, pop". i zpravo-
daje, bude pot"eba vym%nit.

Pod nucenou správu se p&ednedáv-
nem do(asn" dostala Husitská teolo-
gická fakulta, jedna z t"ch humanit-
ních na „va%í“ universit". Hrozí pod-
le vás n"co podobného dal%ím fakul-
tám UK? 

Na HTF do$lo k akumulaci n%koli-
ka pochybení vedení, která vedla kro-
m% jiného k ekonomické destabilizaci
a ohro'ení akreditací studijních pro-

gram& fakulty. Situace vyvrcholila od-
stoupením d%kana n%kolik m%síc& po
jeho jmenování. Bylo ú#elné, aby vol-
b% nového d%kana p"edcházelo n%koli-
kam%sí#ní stabiliza#ní období pod do-
hledem ustavené pracovní skupiny
uznávan!ch odborník&. ,lo krom% ji-
ného i o to, aby volb% d%kana p"ed-
cházelo obvyklé období, v n%m' se
mohou kandidáti p"ipravit a prodis-
kutovat své p"edstavy s akademickou
obcí. To se povedlo, stejn% jako eko-
nomická stabilizace fakulty a za'ehná-
ní akredita#ního problému. Nevím
o tom, 'e by podobn% dramatická si-
tuace v sou#asnosti hrozila n%kde jin-
de na universit%.

Potí!e se nevyh#bají ani universit-
ní V"decké rad". Na jejím zasedání
p&ed prázdninami nastal problém
s nedostate(n#m kvórem — bylo p&íli%
málo p&ítomn#ch, ne! aby se mohlo
hlasovat o %esti profesorsk#ch &íze-
ních. -lo o v#jime(nou situaci, nebo
je to trval# problém VR UK? 

Stalo se nám to poprvé a v%"ím, 'e
v takto vyhran%né podob% naposledy.
*lenové VR si svého #lenství vá'í, na
druhou stranu to z podstaty v%ci musí
b!t mimo"ádn% zam%stnaní lidé. Se
stejn!m problémem se pot!kají po-
dobná t%lesa v$ude na sv%t%. 

Od jara v médiích figuruje tzv.
kauza Budil. Jak# je vá% názor na
tento p&ípad? Je to spí% ostuda aka-
demického prost&edí, nebo pouze
zveli(ená a ú(elov" nafouknutá bub-
lina?

Nejsem s touto zále'itostí obezná-
men dost na to, abych mohl odli$it
meritum v%ci od jejího mediálního
zpracování.

Není „neb#t obeznámen“ v p&ípa-
d" tohoto ve&ejností vcelku sledova-
ného problému akademického pro-
st&edí pon"kud alibistické? Nem"l
by rektor UK mít jasn"j%í názor na
situaci prorektora jiné university,
kdy! navíc figuruje ve v"decké rad"
jedné z fakult „jeho“ university?

Zále'itost prof. Budila je primárn%
problémem Z*U a p"íslu$né v%decké
komunity. M&j názor je, 'e oba tito
akté"i to podle zpráv v médiích (jiné
informace k tomu nemám) traktují
p"im%"en!m zp&sobem. 

A jak byste ohodnotil p&ístup Zá-
pado(eské university k této kauze, tj.
v#voj a v#sledky jejího reagování na
obvin"ní vlastního prorektora z pla-
giátorství?

Rektor Z*U — podle m% správn% —
ctil presumpci neviny a zárove( zor-
ganizoval d&sledné p"e$et"ení celé zá-
le'itosti. Zatím jsem v médiích neza-
hlédl a p"ivítal bych (ale opakuji, 'e se
touto zále'itostí nijak systematicky ne-
zab!vám) v!sledky hlasování skupiny,
která byla pro posouzení zále'itosti
ustanovena. P"ece jen by pro m% m%l
jinou váhu jednomysln! verdikt opro-
ti v!sledku t"eba 6:3. (pozn. red. Etick'
panel, kter' posuzoval, zda se prof. Budil do-
pustil akademické nepoctivosti — plagiátorství,
odpov$d$l na tuto otázku 14. zá%í záporn$; do-
!el zárove* k názoru, „"e v ur#it'ch publikacích
prof. Budila byla i n$která záva"ná pochybení,
která v!ak #asto pramenila z toho, "e se jednalo
o práce na pomezí populárního textu, kde náro-
ky na cita#ní ‚#istotu‘ nejsou tak p%ísné, a v$dec-
ké práce.“)

Existuje v rámci UK pro podobné
p&ípady obvin"ní z plagiátorství n"-
jaká strategie? Pokud ne, tak jak se
v podobn#ch p&ípadech postupuje?

Ne, zatím jsme byli podobn!ch p"í-
pad& mezi akademick!mi pracovníky
u$et"eni. Strategií tedy je p"ípadné
jednotlivé p"ípady, m%lo-li by k nim
dojít, "e$it jednotliv%. Takováto zku$e-
nost pak m&'e vytvo"it kvalifikovan%j-
$í základ pro n%jakou „hromadnou“
strategii ne' její de novo sepisování od
kancelá"ského stolu. V nejbli'$í dob%
p"edlo'íme Akademickému senátu
UK návrh etického kodexu v kontu-
rách p"ijat!ch *eskou konferencí rek-
tor& a Radou vysok!ch $kol.

,íkáte, !e UK je zatím „podob-
n#ch p&ípad* u%et&ena“ — existuje
ale dopis senátora Martina Mejst&í-
ka z prosince lo)ského roku, kter# se
na (leny V"decké rady UK obrací
s otázkou nad mo!n#m plagiátor-
stvím u docentky Gladkové. (Mej-
st&ík se odkazuje na sta+ ruské ling-
vistky a bohemistky Ne%(imenkové,
která „nazna(uje, !e zna(ná (ást
koncep(ních tezí doc. Gladkové je
opsána“.) 

Paní doc. Gladková z UK FF m%la
to „$t%stí“, 'e na její profesorské "ízení
p"ed #asem upozornil anonym zneu'í-
vající jména tou dobou n%kolik m%sí-
c& mrtvého experta. Proto jsem se
spolu se sv!m kolegiem a n%kolika od-
borníky v oboru touto zále'itostí za-
b!val podstatn% zevrubn%ji, ne' je
u profesur obvyklé. Po opravdu d&-
kladném projednání jsem osobn% p"e-
sv%d#en, 'e v tomto p"ípad% o plagiá-
torství ani jiné morální pochybení ne-

jde. V%decká rada UK by se k tomu
m%la vyslovit na svém nejbli'$ím zase-
dání.

P&ed prázdninami byly zve&ejn"ny
teze Bílé knihy terciárního vzd"lává-
ní. Pokládáte je za rozumn# sm"r v#-
voje? A jak se UK sna!í podílet na v#-
sledné podob" p&ipravované refor-
my?

Vítám ka'dou snahu o zlep$ení V,
prostoru v *R. Teze Bílé knihy p"ed-
stavují zajímav! pokus, ov$em nedo-
d%lk&, nedolo'en!ch a n%kdy neprav-
div!ch premis, nedomy$len!ch souvis-
lostí a nepodlo'en!ch o#ekávání je
tam na m&j vkus tro$ku dost, a to
i kdy' jde teprve o „mínus první“ ver-
zi. Tak ji nazval jeden z #len& t!mu Bí-
lé knihy na nedávném seminá"i. Zvlá$-
t% citeln% chybí diskuse alternativ. 

M"ly by se podle vás v rámci refor-
my prom"nit vazby rektorátu a fa-
kult? Co se UK t#(e, m"ly by se spí%e
posílit a více centralizovat, nebo
uvolnit a nastavit v"t%í volnost pro
rozhodování samostatn#ch fakult?

Nemyslím, 'e by slab!m místem
fungování UK byly nedostate#né pra-
vomoci fakult. V%t$í schopnost univer-
sity vystupovat a fungovat jako jeden
subjekt by myslím byla prosp%$ná. 

Jak#  je vá%  názor na p&ípadn#
vstup privátního sektoru do správ-
ních rad universit? Je to cesta do pe-
kel, nebo cesta k siln"j%í pozici uni-
versit?

Neumím si moc p"edstavit, jaké fir-
my by m%ly b!t zastoupeny ve správní
rad% UK tak, aby kvalifikovan% ovliv-
(ovaly d%ní ve v$ech oborech, které se
u nás p%stují. U university v!zkumné-
ho typu, jako je na$e, musí b!t komu-
nikace s privátním sektorem na jin!ch
rovinách.

Vnímáte UK jako elitní %kolu mezi
ostatními (esk#mi universitami a!
tak siln", !e byste podpo&il p&ípadn#
zákonn# statut, kter# by její v#jime(-
nost ukotvoval?

Vnímám solidní postavení UK vel-
mi siln%, nicmén% m% to nevede k usi-
lování o n%jak! extra zákon. Spí$e
bych stál o to, aby se stát jasn% rozho-
dl, zda chce nebo nechce mít universi-
tu v první sv%tové dvoustovce, existuje
toti' anal!za, podle ní' má lidstvo
v sou#asnosti kapacitu na cca 200 elit-
ních universit. Pokud chce, m%l by vy-
jednávat s tou, která k tomu má nej-
blí'. UK je v r&zn!ch mezinárodních
'eb"í#cích z *R s velk!m náskokem
nejlep$í, kolem 250. místa, celkem je
na sv%t% cca 17 000 V,/universit). Já
jsem za Universitu k takovémuto jed-
nání p"ipraven. 

ptala se Katka Volná

Humanitní v"dy diskriminují samy sebe
O havarijní prostorové situaci, ignorování kauzy Budil a dal$ích bolav"ch místech UK s rektorem Václavem Hamplem

FORUM 2000 po 10 letech

!. 1/XVII zá"í  07  30.9.2007 21:46  Stránka 4


