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Tomáš Zima 

Projev k 670. výročí založení Univerzity Karlovy  

  

 

  

sešli jsme se dnes ve Velké aule staroslavného Karolina, abychom si společně 

připomněli, že v sobotu uplyne již 670 let ode dne, kdy český král a římský císař Karel IV. 

založil naši Alma Mater – Univerzitu Karlovu. Učinil tak s cílem povznést jejím 

prostřednictvím České království, ve kterém druhým rokem vládl, jeho hlavní město – Prahu, 

a vzdělanost obecně. Nově založené univerzitě, první severně od Alp a východně od 

francouzských hranic, dal do vínku nesnadný cíl – vyrovnat se nejlepším vysokým učením 

v Bologni, Oxfordu a Paříži. Pouze úspěšná univerzita totiž mohla přispět k pevnému 

ukotvení Karlova Českého království nejen v Říši, ale v i západoevropském politickém a 

sociokulturním prostoru, kam podle panovníka patřila. 

 

Je dobře známo, že budoucí český král a římský císař vyrůstal jako chlapec u 

francouzského dvora Karla IV. Sličného, po němž ostatně přijal jméno Karel. Mezi jeho 

učitele a přátele patřili přední západoevropští vzdělanci a intelektuálové včetně Pierra de 

Rosierese, budoucího papeže Klimenta VI., díky nimž se princ Karel stal příslušníkem 

západoevropských mocenských i intelektuálních elit. Tato formativní léta byla pro pozdějšího 

„otce vlasti“ nesmírně důležitá. Vzdělání a zkušenosti, které v dětství a v mládí získal ve 

Francii, stejně jako zkušenosti „italské“, nabyté během válečného tažení, z něj učinily – 

smýšlením a přesvědčením – celoživotního Evropana se vším, co k tomu patří.  

 

Během své dlouhé, dvaatřicetileté vlády činil Karel IV. vše pro to, aby se České 

království stalo pevnou součástí křesťanského Západu. Pražská univerzita hrála v tomto úsilí 

významnou roli. Do hlavního města Čech, na tamní vysoké učení, se sjížděli přední evropští 

vzdělanci a učitelé, kteří zde přednášeli českým i zahraničním studentům, mladým lidem 

z celé Evropy. Praha se tehdy bez nadsázky stala jedním z nejvýznamnějších center evropské 

vzdělanosti; císařský dvůr a panovníkem založená univerzita působily jako magnet na 

všechny, kteří chtěli v Evropě něco znamenat. 

 

Po Karlově smrti čekalo České království i jeho univerzitu složité období. Hluboká 

společenská krize, do níž země na přelomu 14. a 15. století upadla, husitská revoluce včetně 
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devastujících válek a následná habsburská vláda způsobily, že význam Univerzity Karlovy, 

z níž se v roce 1654 na základě dekretu císaře Ferdinanda III. stala Univerzita Karlo-

Ferdinandova, poněkud poklesl. Z prestižní evropské vzdělávací instituce se stala spíše 

univerzitou středoevropskou, důležitou v našem geopolitickém prostoru, ale jen zřídkakdy 

přesahující význam regionu. I nadále nicméně zůstávala jednou z os, kolem níž se otáčely 

dějiny Českého království. Pohnuté dějiny země, jejíž političtí představitelé marně vzdorovali 

sílící moci Habsburků, země těžce poznamenané třicetiletou válkou a jejími politickými a 

hospodářskými důsledky.  

 

V 18. století, v době tereziánských a josefinských reforem, i v následném 19. století 

hrála univerzita v habsburské monarchii důležitou roli. Podílela se na složitém procesu 

národního obrození, na vzniku národnostně uvědomělé české intelektuální elity, na vzniku 

české občanské společnosti. Jedním z důsledků sílícího národního uvědomění Čechů a jejich 

politických ambicí bylo i rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity na dvě samostatné vysoké 

školy s německým a českým vyučovacím jazykem roku 1882. Ještě v témže roce byl jedním 

z prvních profesorů na české Karlo-Ferdinandově univerzitě jmenován Tomáš Garrigue 

Masaryk, budoucí prezident Československé republiky, roku 1912 se na ní habilitoval a 

později na ní i přednášel Masarykův nejbližší politický spolupracovník a jeho nástupce na 

Pražském Hradě Edvard Beneš. Oba dva zakladatelé moderní československé, respektive 

české státnosti tedy byli s pražskou univerzitou bytostně spojeni. 

 

Krátce po vzniku Československé republiky, v roce 1920, získalo pražské vysoké 

učení opět název Univerzita Karlova a stalo se jednou z nejvýznamnějších institucí mladého, 

sebevědomého státu. Státu, na jehož vzniku měly velký podíl západní mocnosti – Spojené 

státy americké, Velká Británie a Francie. Českoslovenští politikové se proto k těmto 

parlamentním demokraciím a k hodnotám, jež jim byly vlastní, i k jejich kultuře otevřeně 

hlásili. O Univerzitě Karlově platilo totéž: také její učitelé a studenti pěstovali kontakty 

především s vysokými školami v západní Evropě, čímž mimoděk navazovali na ideový odkaz 

zakladatele své Alma Mater, Karla IV. 

 

V následujících dvou desetiletích, zejména ve třicátých letech, se situace v Evropě 

dramaticky zkomplikovala. Výsledkem Hitlerova nástupu k moci v Německu byla likvidace 

Československa, postaveného na Masarykových „ideálech humanitních“, jednoho 

z nejdemokratičtějších a, řečeno s Karlem Čapkem, „nejslušnějších států tehdejšího světa“ 
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nacistickou tyranií. Je zcela příznačné, že to byli vysokoškolští studenti a jejich učitelé, na 

prvním místě z Univerzity Karlovy, kteří se odmítli německé okupaci podřídit. Úmrtí studenta 

Lékařské fakulty UK Jana Opletala na následky zranění, které utrpěl při protinacistické 

demonstraci, zatčení a poprava studentských funkcionářů, deportace mnoha ostatních do 

koncentračních táborů a uzavření českých vysokých škol – taková byla odpověď okupantů. 

Nacisté dobře věděli, že chtějí-li si dlouhodobě podrobit české země, nebude to možné bez 

likvidace jejích vzdělanců, českých vysokých škol, včetně univerzity starší než všechny, které 

se nacházely na území Německa. Statečnost členů akademické obce Univerzity Karlovy, 

jejich nezpochybnitelná oddanost principům demokracie a svobody i v této těžké době, je 

jednou z věcí, na kterou můžeme být dodnes hrdí. 

 

Stejně tak můžeme být právem hrdí na všechny studenty a učitele Univerzity Karlovy, 

kteří si v poválečném období, zejména v prvních letech po únoru 1948, udrželi morální 

integritu a nezaprodali svou duši stalinistickému režimu. Doktorka Milada Horáková, která 

přinesla v boji za svobodu oběť nejvyšší, byla absolventkou Univerzity Karlovy, stejně jako 

byl jejím studentem Jan Palach, jenž položil za své ideály a na protest proti okupaci 

Československa armádami zemí Varšavské smlouvy život v roce 1969. 

 

Listopad 1989, o nějž se v nemalé míře zasloužili vysokoškolští studenti, stál na 

počátku období, které Univerzitě Karlově dalo – sedmdesát let po vzniku první 

Československé republiky – znovu možnost přihlásit se plně k odkazu Karla IV. Zhroucení 

komunistického režim, rychlé zvolení Václava Havla prezidentem republiky, obnovení 

demokratických institucí, vstup do Severoatlantické aliance a do Evropské unie – to všechno 

byly kroky, jimiž se Česká republika po více než půlstoletí nacistické okupace a komunistické 

diktatury vracela a také vrátila do Evropy.  

 

Na počátku roku 1990 začala zvolením akademických senátů, nových děkanů a 

nového rektora, jímž se stal profesor Radim Palouš, filozof, pedagog a bývalý mluvčí Charty 

77, rovněž rekonstrukce Univerzity Karlovy. Paloušova volba jasně ukázala, kam chce 

pražská univerzita směřovat, kam chce patřit, jakého světa chce být součástí. Součástí světa, 

pro který jsou samozřejmé svoboda vyjadřování, svobodné bádání a svobodná výuka, světa, 

který řeší problémy a spory kultivovanou diskusí a který svým názorovým oponentům pečlivě 

naslouchá a nesnaží se je za každou cenu zničit. 
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Dnes, na jaře roku 2018, je Česká republika členským státem Evropské unie a dalších 

evropských a transatlantických politických, hospodářských i vojenských institucí a aliancí. 

Nejstarší a nejlepší české vysoké učení, Univerzita Karlova, patří podle některých 

respektovaných mezinárodních žebříčků mezi dvě stě nejlepších na světě, jejími strategickými 

partnery jsou univerzity v Oxfordu a Cambridgi, Heidelbergu, Leuvenu a Jeruzalémě, v těchto 

dnes jsme se stali členy nového evropského konsorcia univerzit 4EU společně s univerzitami 

v Heidelbergu, ve Varšavě a s pařížskou Sorbonnou, což je naplnění jednoho z přání a jedné 

z vizí zakladatele naší Alma Mater.  

 

Všechno zdaleka není tak růžové, jak se na první pohled zdá. Západní společnost je 

hluboce rozdělená, projekt evropské integrace se ocitl na rozcestí. Velká Británie opouští 

Evropskou unii, s přebujelou administrativou, svazující politickou korektností a neschopností 

účinně řešit skutečně závažné problémy. Česká republika je na konci druhého desetiletí 21. 

století taktéž rozpolcená. Ve společnosti narůstají netolerance, arogance a agresivita, touha 

prosadit svůj názor – demokratickým principům navzdory – za každou cenu, veřejné mínění 

je otravováno množstvím falešných, nepravdivých zpráv, tzv. fake news, do myslí mnoha lidí 

se z různých důvodů vkrádají nejistota, beznaděj a neodbytný pocit, že o ně politické a 

společenské elity ztratily zájem, že jim na nich přestalo záležet. Odtud je již jen krok 

k příchylnosti těchto lidí vůči extremismu a xenofobii, což je pro každou společnost velmi 

nebezpečné. 

 

Je tomu tak přesto, že se velké většině Evropanů včetně občanů České republiky daří 

dobře, dokonce tak dobře jako nikdy předtím. Žijeme v éře „dlouhého míru“, jenž se pro nás 

stal naprosto samozřejmým, i když pro velkou část světa samozřejmý není. Podle většiny 

makro i mikroekonomických ukazatelů naše země prosperuje, žijeme v bezpečí a beze strachu 

z vnějšího ohrožení. Je tomu mimo jiné díky našemu členství v Evropské unii a 

v severoatlantické alianci, díky tomu, že jsme nedílnou součástí západní civilizace. 

Nepropadejme však skepsi a pesimismu, buďme pozitivní, optimističtí a aktivní a snažme se 

každý podle svých možností dělat všechno pro to, aby demokracie, humanistické ideály a 

prosperita naší země vydržely i do budoucna. 

 

Univerzita Karlova hraje společně s dalšími vysokými školami v boji za demokracii 

důležitou roli. Členové akademické obce se proto nesmějí bát veřejně vystupovat v rámci 

naplňování třetí role univerzity.  Musejí pojmenovávat problémy takové, jaké skutečně jsou. 
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Musejí komunikovat s lidmi a vysvětlovat jim složité otázky dnešního světa, ať už se jedná o 

to, kdo dnes představuje „dobro“ a „zlo“ a lze-li to vůbec jasně říci, k otázkám víry či 

migrace, nebo o přístup k očkování a dalších témat současnosti. Toto je naše role a naše 

zodpovědnost. Záleží-li nám na budoucnosti naší země a Evropy a na tom, v jaké době a 

v jakých poměrech budou žít za dvacet, třicet let naši studenti a naše děti, nemůžeme se této 

zodpovědnosti zříci. 

 

Vážené dámy, vážení pánové,  

slavnostní shromáždění k 670. výročí založení Univerzity Karlovy je příležitostí nejen 

k ohlédnutí se za bohatou historií naší univerzity. Je to též možnost přihlásit se k naplňování 

smělých cílů a vizí českého krále a římského císaře Karla IV. a ke spoluzodpovědnosti za stav 

dnešního světa. K principům demokracie, humanismu, politické plurality a svobody, ke 

společné mírové a prosperující Evropě a jejím hodnotám.  

Jsem rád, že jste svou dnešní přítomností v Karolinu vyjádřili těmto hodnotám 

podporu.  

Děkuji Vám za to a přeji Vám stejně jako naší Alma Mater, jen to dobré. 

 

QBFFFE 

 


