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Abstrakt: 

Univerzita Karlova jako první česká vysoká škola měla a stále má své důleţité místo ve 

společnosti. Její historie je stejně bohatá jako dějiny českých zemí, které svým 

způsobem odráţí. Jedním ze zlomových okamţiků jistě byla doba druhé světové války, 

která tvrdě zasáhla celé spektrum tehdejší společnosti. Práce se na toto období dívá 

skrze optiku diplomatiky a snaţí se přiblíţit kaţdodenní úřední agendu univerzity a 

jejích fakult. Tato instituce vyššího vzdělávání by bez úřednického aparátu v pozadí 

nemohla fungovat, jelikoţ ten zajišťoval administrativní podporu pro rámec jejích 

činností. Administrativní působení univerzitních úředníků spočívalo především v 

produkování písemností aktového typu, a to zvláště úřední korespondence, dále také 

protokolů ze schůzí či vydávání dokumentů upravujících chod univerzity. Jejím cílem je 

především zjišťování, do jaké míry tento úřednický ţivot na pozadí univerzity přeţil 

období po 17. listopadu 1939, kdy byly vysoké školy v Čechách a na Moravě 

nacistickými okupanty zavřeny.  

Bakalářská práce se nejdříve věnuje nástinu dějiny univerzity od počátku aţ do 

květnového osvobození v roce 1945. V další části je přistoupeno k diplomatickému 

rozboru vybraných písemností z vytyčeného období od Mnichovského diktátu po 

zvláštní letní semestr 1945. Práce se snaţí o zachycení vývoje úřední agendy s důrazem 

na období uzavření vysokých škol. 

  



Abstract: 

Charles university, as the first czech university, had and still has its important place in 

society. Its history is as rich as history of Czech lands, which it in its way reflects. One 

of the turning moments was surely the Second World War, which hit hard the whole 

spectrum of society at that time. This thesis is looking at this period through the optics 

of diplomatics and it is trying to introduce topic of the day-to-day official agenda of the 

university and its faculties. This institution of higher education could not function 

without the office system in the background, since it provided administrative support for 

the framework of its activities. The administrative work of university officials consisted 

primarily of the production of records, especially official correspondence, as well as 

protocols of meetings or the issue of documents governing the course of the university. 

Its aim is primarily to find out to what extent this clerical life at the university 

background has survived the period after 17th of November 1939, when the schools in 

Bohemia and Moravia were closed by Nazi occupiers. 

The bachelor thesis first deals with the history of university history from the beginning 

to the liberation in May 1945. In the next part there is a diplomatic analysis of selected 

papers from the period since the Munich dictatorship to the special summer semester of 

1945. The thesis is trying to capture the development of an official agenda with an 

emphasis on the period of closure of universities. 
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1 Úvod 

Předmětem zkoumání této práce jsou písemnosti Univerzity Karlovy ve specifickém období 

nacistické okupace českých zemí. Časově je zkoumání vymezeno na jedné straně 

Mnichovskou dohodou na podzim 1938 a na druhé zářím 1945, coţ logicky vyplývá z cyklu 

akademického roku univerzity. Dokumenty jsou zkoumány primárně optikou diplomatiky,  

a to se zaměřením na diplomatiku syntetickou a analytickou. Cílem práce je nejen analýza 

dokumentů po jejich diplomatické stránce, ale rovněţ zachycení dynamiky proměn aktového 

materiálu v průběhu vymezeného období. Dále si práce klade za cíl zachytit změny běţné 

úřední agendy v období okupace a postavit je do kontrastu s předcházejícím obdobím  

tzv. druhé republiky a následujícím obdobím zvláštního letního semestru 1945, a vyzvednout 

specifika této doby. Rozhodující je, ţe ve zkoumaném období byla česká univerzita zavřena 

z rozhodnutí okupantů vyhláškou ze 17. listopadu 1939, a tedy by vlastně neměla fungovat. 

Přesto z období uzavření mezi listopadem 1939 a jarem 1945 je dohledána určitá běţná 

agenda univerzity, vypravovaná na hlavičkovém papíře a ověřovaná podpisy a dalšími 

ověřovacími prostředky (zavřené) univerzity. Práce pracuje právě s těmito dokumenty, 

vydávanými jménem nefungující školy. Současně s tím se snaţí zaznamenat odraz doby 

v těchto dokumentech a tím přiblíţit kaţdodennost času jejich vzniku. 

Dějiny našeho nejstaršího vysokého učení samozřejmě v minulosti ale i v dnešní době 

přitahují stále pozornost odborníků. Univerzita Karlova byla nesčetněkrát předmětem 

zkoumání a o její historii máme celou řadu publikací a studií, kdy společným rysem  

jsou velmi stručné informace o univerzitě během nacistické okupace českých zemí, které 

bývají často především zaměřeny na osudy studenstva a vyučujících.  

Cennou publikací na poli dějin UK jsou Dějiny Univerzity Karlovy IV. 1918-1990
1
, která je 

posledním ze čtyř svazků souborného díla. První část publikace věnující  

se rokům 1918-1945 zaujímá menší polovinu. Letům 1938-1945 věnuje okrajovou pozornost, 

uvádí všeobecně známé historické události a poté plynule přechází k osudům studentů, 

profesorů a docentů za války. Pouze jeden odstavec v rámci obecných dějin univerzity 

zmiňuje, co se po 17. listopadu 1939 stalo s budovami. V kapitolách věnujícím se historii 

jednotlivých fakult buď období okupace zcela chybí, nebo je zmiňováno jen krátce. Relativně 

největší pozornost je dopřána lékařské fakultě. Přehledný přílohový aparát zahrnuje  

                                                           
1
 BEČVÁŘ, Jindřich et al. Dějiny Univerzity Karlovy. IV, 1918-1990, Praha: Univerzita Karlova, 1998. 
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jak jmenné seznamy čelních představitelů univerzity v časovém úseku publikace,  

tak i statistické přehledy. 

Prací, která pojímá dějiny univerzity od jejího počátku aţ po budování socialismu (tedy  

do začátku 60. let 20. století), jsou Stručné dějiny University Karlovy
2
. Tato práce  

je navzdory své stručnosti přehledná a ve svém pojetí vyváţená. Shoduje se v osobě jednoho 

z autorů v knihou výše zmíněné, a to Janem Havránkem. Obě knihy mají rovněţ velmi 

podobnou strukturu kapitol. I zde je věnováno nacistické okupaci málo prostoru,  

jsou zmiňovány hlavní milníky a ve stručnosti co se stalo s budovami, následně je pozornost 

stočena na studenty a profesory a jejich osudy během války. 

Nástin dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (do roku 1948)
3
 od Josefa Petráně 

je i přes svou zaměřenost přínosným zdrojem informací o celé univerzitě. Vezmeme-li v potaz 

celkový rozsah práce (405 stran), je s podivem, ţe letům okupace je věnována stránka  

a kus textu. A i v rámci tohoto krátkého textového prostoru převládají informace o studentech 

a profesorech. O něco lépe si stojí alespoň část „V osvobozeném státě 1945-1948“
4
, a to díky 

srovnáním stav před uzavřením a po osvobození. 

Neocenitelným základem pro diplomatiku písemností univerzity se stala práce Archiv 

University Karlovy: Průvodce po archivních fondech
5
 vydaný roku 1961. Kniha  

se věnuje dějinám archivu, vývoji univerzitní správy a popisu jednotlivých fondů.  

Sám autor připouští, ţe popis fondů je poněkud bolestný a torzovitý, neboť během druhé 

světové války archiv UK utrpěl značné ztráty „nacistickým loupežným zásahem“
6
. Pro náhled 

jednotlivých fondů aţ do roku 1945 a zhodnocením stavu materiálů s odstupem necelých 

dvaceti let po skončení druhé světové války, přináší i pro období protektorátu neocenitelné 

informace a kontext pro materiály, které jsou v archivu dnes k nahlédnutí. A současně 

upozorňuje na specifikum války, jakoţto období, které písemnosti neukládá, ale spíše je ničí. 

Pro potřeby této práce byly probádány v základní rovině fondy nacházející se v Archivu 

Univerzity Karlovy. Stěţejními se staly fondy Akademického senátu Univerzity Karlovy, 

                                                           
2
 HAVRÁNEK, Jan et al. Stručné dějiny University Karlovy. Praha: Universita Karlova ve Státním 

pedagogickém nakladatelství, 1964. 
3
 PETRÁŇ, Josef. Nástin dějin filozofické fakulty Univerzity Karlovy: (do roku 1948). Praha: Univerzita 

Karlova, 1983. 
4
 Tamtéţ, s. 335. 

5
 KUČERA, Karel a Miroslav TRUC. Archiv University Karlovy: průvodce po archivních fondech. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství, 1962. 
6
 Tamtéţ, s. 80. 
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Rektorátu Univerzity Karlovy a tří z pěti v té době existujících fakult (právnická, filozofická, 

přírodovědecká). Důvodem pro upozadnění bohoslovecké fakulty bylo její zcela specifické 

postavení v meziválečné době. V případě lékařské fakulty to bylo proto, ţe dějinám praţských 

lékařských fakult se věnuje paní docentka PhDr. Ludmila Hlaváčková, CSc.
7
,  

a ve svých pracích přihlíţí i ke správnímu vývoji těchto institucí. Pro všechny stěţejní fondy 

je charakteristické, ţe obsahují poměrně ucelené materiály především úřední komunikace 

s nadřízenými úřady a mezi sebou, kromě fondu Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který 

z tohoto období má dochované jen protokoly ze schůzí profesorského sboru  

v letech 1938/39 a 1945. Vedle toho byl pro relevantní kontextuální zakotvení a širší rámec 

v rovině autonomní správy zahrnut do bádání fond Ministerstva školství nacházející se 

v Národním archivu České republiky. V rámci tohoto fondu byly zpracovány materiály 

týkající se univerzity, a to především v čase okupace. Rovina okupační správy byla záměrně 

ponechána stranou pro budoucí výzkum (na úrovni Úřadu říšského protektora a Německého 

státního ministerstva). Komplementárně k doplnění chybějících dokumentů byl vyuţit  

i fond Rektorátu Německé univerzity v Praze v Archivu Univerzity Karlovy,  

a to konkrétně se zaměřením na korespondenci s českým rektorátem  

po 17. listopadu 1939. Probádáno bylo přibliţně pět tisíc dokumentů, a to hlavně běţného 

aktového materiálu. Cílem bylo zachytit proměny na časové ose a pokusit  

se vymezit vývojové fáze v písemnostech v daném období. 

Nashromáţděné materiály byly zevrubně analyzovány po stránce diplomatické, jednotlivými 

kritérii byly z pohledu diplomatiky analytické vnější a vnitřní znaky písemností, jejich 

skladba, a určení, zda se v konkrétním případě jedná o originál, opis nebo koncept. Vnější 

znaky rozebírají fyzickou povahu listů, například druh papíru, jeho formát, psací látku, 

razítka. Vnitřní znaky si všímají stylu textu, jeho jazyka a skladby, která se zaměřuje na 

jednotlivé úseky textu a určuje je. Z pohledu diplomatiky syntetické se určuje, o jaký typ 

písemnosti se jedná, zda slouţí vnitřnímu nebo vnějšímu chodu instituce. Analýza po stránce 

obsahové zahrnovala řazení písemností, o čem se v písemnostech pojednává a k jakým 

oblastem se vztahují. Tedy pokus o systematizaci materiálů a zároveň snaha zařadit 

dokumenty do časové osy, s přihlédnutím k jejich odlišnostem v průběhu let. 

                                                           
7
 Například ve své práci Dějiny pražských lékařských fakulty 1348-1990, kaţdá kapitola je postavena stejně – 

správní vývoj, stavební vývoj, studium na praţských fakultách. in: HLAVÁČKOVÁ, Ludmila a Petr 

SVOBODNÝ. Dějiny pražských lékařských fakult 1348-1990. Praha: Karolinum, 1993 
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Při vypracování předkládaného bakalářského textu byly při vypracování jako doplněk 

primárního materiálu pouţity dobové tištěné publikace, a to nejenom ty, jeţ se týkají prací 

stanového období, ale i z doby demokratické československé republiky. Předpokladem 

porozumění reality okupačních let zkoumaných textů bylo poznání organizace a správy 

vysokého školství před nástupem okupace. Metodou sondy byly vytěţeny Sbírky zákonů  

a nařízení republiky Československé
8
. Pro rozšíření povědomosti o systému vysokoškolského 

vzdělávání v předmnichovské republice byla neocenitelnou Příručka školské a osvětové 

správy/pro potřebu služby školských a osvětových úřadů a orgánů vydali a redigovali Otto 

Placht a Frant. Havelka ; napsali Kamil Buzek
9
. Publikace je velmi podrobná a zahrnuje 

takřka všechna nařízení a vyhlášky ke školství a osvětě. Pro své členění podle skupin  

a pro své poznámky byla mnohem přínosnější neţ Předpisy pro vysoké školy republiky 

Československé
10

 od Otty Plachta, které předkládají pouze samotné právní předpisy. Problém 

obou těchto titulů spočívá v tom, ţe po jejich vydání v první polovině 30. let minulého století 

jiţ nebyla publikována jejich upravené nebo doplněné verze a ani v pozdějších letech  

se nevydaly publikace takového záběru v oblasti školství. 

Předkládaný bakalářský atestační text je strukturován principiálně chronologicky.  

Za všeobecným úvodem k dějinám UK následují čtyři analytické části, ve kterých  

je zevrubný rozbor písemností nalezených ve fondech, které byly předmětem mého výzkumu 

specifikovaného období. Nedílnou součást práce tvoří přílohy, které demonstrují výsledky 

výzkumu. Z běţné úřednické agendy byly vybrány jako příklady pro svou nosnost písemnosti 

zcela typické pro danou agendu anebo svým způsobem vyčnívající. Průřezový výběr čítá  

65 písemností, jeţ byly jednotlivě rozebrány po diplomatické stránce v jádru práce. Nedílnou 

součástí příloh je překlad písemností v německém jazyce. 

  

                                                           
8
 Od roku 1940 do roku Sammlung der Gesetze und Verordnungen/Sbírka zákonů a nařízení. 

9
 BUZEK, Kamil, PLACHT, Otto, ed. a HAVELKA, František, ed. Příručka školské a osvětové správy. V Praze: 

Státní nakladatelství, 1934 
10

 PLACHT, Otto, ed. a HAVELKA, František, ed. Předpisy pro vysoké školy republiky Československé. Praha: 

nákladem vlastním, 1932. 
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2 Univerzita Karlova 

2.1 Dějiny Univerzity Karlovy od počátku do roku 1945 

Vývoj naší nejstarší univerzity je stejně bohatý a pestrý jako dějiny českých zemí. Dá se říci, 

ţe při pohledu na všechny dobré i špatné události, které se na této akademické půdě udály, 

spatříme odraz společnosti a poměrů v ní. Spolu s českým národem jiţ od svého zaloţení 

vzkvétala a stejným dílem i upadala. Kdyţ vedle sebe dáme události 30. a 40. let 20. století, 

jednak z pohledu dějin velice mladé republiky a na druhé straně její první univerzity, uvidíme, 

kolik toho tyto dva obrazy mají společného. K tomu však vedla dlouhá cesta, která započala 

ve 14. století. 

Prvním datem hodného pamatování je 7. duben 1348, kdy byla vydána zakládací listina. 

Listinu vydal sám český a římský král Karel IV. a zřídil jí v Praze univerzitu, která měla na 

svém počátku čtyři fakulty – svobodných umění, lékařskou, právnickou a teologickou. Karel 

IV. tímto aktem úspěšně završil pokus svého děda Václava II. z roku 1294
11

 a povedlo  

se mu tímto krokem zřídit první studia generale na sever od Alp a na východ od Paříze
12

. 

Univerzita byla zaloţena s ideou dosaţitelného vysokého vzdělání na území Českých zemí. 

Ale ani tato motivace nemohla zabránit působení historických událostí, které tehdejší 

společnost proţívala. Není tedy divu, ţe společenské a náboţenské konflikty zasáhly  

i akademický ţivot. 18. ledna 1409, téměř 61 let od zakládací listiny, byl vydán tzv. Dekret 

kutnohorský, který privilegoval český univerzitní národ, coţ mělo za následek, ţe odešli 

mistři a studenti tří nečeských národů zastoupených na univerzitě do říše, aby si v Lipsku 

založili novou univerzitu
13

. Univerzita se nebála pokrokových myšlenek a roku 1417  

se přihlásila k husitství a odkazu mistra Jana Husa, který na praţské univerzitě nejen studoval, 

ale později i působil. Bez odkladů za tento ve své době odváţný krok následoval papeţský 

zákaz činnosti, ke kterému se ještě přidaly husitské války. V tomto okamţiku došlo k omezení 

univerzitního ţivota na minimum, přičemţ tento stav trval aţ do počátku 17. století. 

Stejně jako ve století 13. i ve století 17. je česká společnost zmítána ve vlnách důleţitých 

událostí, coţ samozřejmě muselo ovlivnit i praţský institut vysokého vzdělávání. Ačkoliv  

rok 1609 je počátkem reforem univerzitního zřízení, a tedy by mělo dojít po období útlumu 

k jejímu rozkvětu. Představitelé Praţské univerzity se ani tentokrát nebáli dát znát svůj názor, 
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a proto se připojili roku 1618 k odboji proti katolickému panovníkovi. Snaha, za kterou  

po poráţce českých stavů na Bílé hoře roku 1620 měli zaplatit. I přes pokusy karolinských 

mistrů urovnat vztahy s vítěznými katolíky, se po jednáních a úvahách na téma zrušení 

praţské univerzity Jezuité ujali Karlovy akademie v listopadu roku 1622 a téměř ihned  

se počali snažit vtisknout škole pevnou podobu
14

, a to vše dle přání císaře  

Ferdinanda III. Císař rovněţ vydal unijní dekret (1654), kterým došlo ke spojení Karolina  

a Klementina a dalo vzniknout nové vývojové fázi známé pod názvem Univerzita  

Karlo-Ferdinandova. 

V 80. letech 18. století došlo k proměnám na univerzitní půdě, které byly zapříčiněny 

josefinským a osvícenským duchem doby. Spolu se změnou pohledu na fungování státu  

se změnil i pohled na fungování a účel univerzit. Z universit se měly stát dokonalé líhně 

byrokratického stavu
15

, proto se studium stává od roku 1781 dostupným i nekatolíkům.  

O dva roky později došlo k zestátnění univerzity a roku 1784 byl zaveden nový studijní  

řád, který uzpůsobil studium na univerzitách plně potřebám monarchie. Velkým krokem 

v tomto směru bylo zavedení němčiny, jakoţto vyučujícího jazyka, která postupem času 

nahradila do té doby uţívanou latinu. 

Ve druhé polovině 19. století společenské změny vytvořily takové prostředí, ţe došlo  

k uskutečnění záměru nejen českých politiků. 11. dubna 1881 vydal císař (František Josef I.) 

„nejvyšší rozhodnutí“, ve kterém schvaluje, aby Karlo-Ferdinandova univerzita v Praze  

byla napříště uspořádána tak, aby v Praze existovala jedna univerzita s německým a jedna 

s českým jazykem vyučování a obě aby nadále užívaly jména Karlo-Ferdinandova.
16

 Příslušný 

zákon byl ovšem vyhlášen aţ o necelý rok později. 

Stejně jako byl bujaře po celém světě, především však v Evropě, oslavován konec I. světové 

války, podobně to bylo i s oslavami vzniku demokratické Československé republiky. Změna 

nenastala pouze na politické mapě střední Evropy, ale projevila se téţ v kaţdodenním ţivotě 

obyčejných lidí, a proto se nevyhnula ani ţivotu akademickému. Záhy se po 28. říjnu 1918 

začaly dít obměny i na praţské univerzitě. Ta v té chvíli totiţ přestala být jedinou českou 

universitou a stala se první universitou Československé republiky
17

. Nově zvolený rektor 
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Karel Hermann-Otavský a senát se sešli jiţ 29. října 1918, kde jednohlasně bylo přijato 

poselství Národnímu výboru, jímž mu akademický senát nabízel pohotovost všech příslušníků 

univerzity ke spolupráci.
18

 Rovněţ bylo na místě odvolat usnesení o suspendaci budoucího 

prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka ze dne 31. srpna 1915. Tyto 

a další nezbytná rozhodnutí rektorátu i děkanátů byla dodatečně schválena Ministerstvem 

školství a národní osvěty. Na všech světských fakultách byla výuka zahájena  

11. listopadu 1918, aţ na fakultu teologickou, kde se přednášet začalo jiţ o šest dní dříve. 

Nutné bylo rovněţ vyřešit otázku právního a praktického vztahu české a německé univerzity. 

Nesmíme zapomínat na národnostní skladbu obyvatelstva republiky. Právně vše upravil zákon 

č. 135 Sb. z. a n., o poměru praţských universit ze dne 19. února 1920 (téţ známého jako  

Lex Mareš). Hned v prvním paragrafu zákona je jasně uvedeno, ţe česká univerzita  

jest pokračovatelkou starobylého vysokého učení Karlova
19

. Česká univerzita prohlášená  

za právoplatnou dědičku byla přejmenována na Universitu Karlovu a byla jí přisouzena práva 

na historické majetky. Původní C. k. německá univerzita Karlo-Ferdinandovu rovněţ získala 

nový název - Německá univerzita v Praze. Zákon nabyl působnost v den svého vyhlášení  

a jeho provedení spadalo do působnosti Ministerstva školství a národní osvěty. 

Letité snahy, které mají své kořeny v 19. století v období rozmachu přírodních věd, které 

se v té době vyučovaly na fakultě filozofické, vyvrcholily na počátku století 20. poţadavkem 

na samostatnou přírodovědeckou fakultu, a ty byly roku 1920 úspěšně završeny. Filosofická 

fakulta university Karlovy a Německé university v Praze rozděluje se na fakultu filosofickou  

a na fakultu přírodovědeckou, z níž každá má svého děkana a proděkana i samostatné 

zastoupení v akademickém senátu.
20

 Učiněno to bylo vládním nařízením č. 392 Sb. z. a n.,  

o rozdělení filosofických fakult obou praţských universit ze dne 24. června 1920. To nabylo 

účinnosti dnem vyhlášení a provedení opět patřilo Ministerstvu školství a národní osvěty. 

Nesnadné postavení měla po válce katolická bohoslovecká fakulta. Bylo na ni nahlíţeno jako 

na zastaralou instituci, která v moderní době nemá své místo. V roce 1920 Akademický senát 

UK poţádal o její vyčlenění. Sice k němu nedošlo, ovšem fakulta i díky svým vnitřním 

problémům tiše stála v pozadí a čekala, co s ní bude. To však neznamená, ţe by akademický 

ţivot a výuka zde upadaly. Oproti tomu byla pozice teologické fakulty německé univerzity 

zcela opačná – bylo apelováno na zachování katolické tradice, která v německé společnosti  
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té doby byla silně zakořeněna. Podobně na tom byla i nová Husova československá 

evangelická fakulta bohoslovecká. Byla zřízena zákonem č. 197/1919 Sb. z. a n.,  

jímţ se zřizuje Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká v Praze  

ze dne 8. dubna 1919. Tato fakulta tvoří samostatný, autonomní ústav se všemi právy 

 a výsadami vysoké školy
21

. 

Od konce 19. století se ţenám naskýtala moţnost oficiálně studovat na vysokých školách. 

Jako jednou z posledních se ţenám otevřela v roce 1918 i právnická fakulta. Nejenom ţe ţeny 

studovaly, ale také postupem času začaly pronikat za katedry a předávat tím pádem  

své zkušenosti a vidění světa dalším generacím. 

Hojné personální změny se děly v průběhu 20. a 30. let 20. století, především díky zaloţení 

dvou nových univerzit – Masarykova univerzita v Brně a Univerzita Jana Ámose 

Komenského v Bratislavě. Spousta pracovníků z Prahy odešla vypomoci do nových institucí  

a mnoho jiných bylo přizváno na jejich uvolněná místa. Moţnost podílet se na utváření 

nových pořádků oslovila či přímo zlákala nejednoho muţe z akademických kruhů – Josef 

Šusta, František Drtina, Kamil Krofta, Otakar Srdínko, Cyril Horáček, Jan Krčmář a další. 

Zároveň však váha university jako celku v národním životě pozvolna klesala.
22

 Doba  

se změnila, a proto vliv University Karlovy ve veřejném životě neodpovídal veliké vážnosti, 

které se těšila.
23

 S tím souviselo její ustoupení na poli kulturně politickém, čímţ vytvořila 

místo pro nové organizace, které se snaţily v různých oborech o osvětu národa.  

Ve svém důsledku to mělo dopad i na postavení a vnímání studentů studujících  

na univerzitách.  

Boj s prostory je bojem věčným. Ve 20. letech minulého století to byl opravdu velký problém, 

přičemţ řešení prostorových potíţí neţádala pouze česká ale rovněţ německá univerzita.  

Bylo třeba postavit budovu pro právníky a filozofy. Filozofové se dočkali jako první. Do roku 

1929 byla stavba realizována a fakulta začala budovu využívat od zimního semestru roku 

1929/1930. K jejímu slavnostnímu otevření došlo ale až 1. listopadu 1930.
24

 Stavba budovy 

právnické fakulty u Čechova mostu na pravém břehu Vltavy byla realizována dle návrhu 
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architekta Jana Kotěry v letech 1924 aţ 1931. Budova fakulty, po vyřešení určitých problémů 

s definitivní dostavbou, začala sloužit studentům od akademického roku 1931.
25

  

Dne 13. února 1934 potvrdil oprávněnost požadavků krajský civilní soud a o něco později  

i soud nejvyšší. 14. února 1934 došlo k tzv. intabulaci, tj. zapsání budov Karolina  

do pozemkových knih ve prospěch Univerzity Karlovy.
26

 Do té doby byly prostory 

pronajímány například obchodníkům a volné prostory obsazovány dle vlastního uváţení 

ministerstva školství bez ohledu na potřeby univerzity. Do budovy právnické fakulty  

se z Karolina roku 1933 přestěhovala kvestura a o rok později i rektorát. Archivní sbírky byly 

na podzim roku 1934 odstěhovány do budovy právnické fakulty, kde uloženy  

v třech přízemních místnostech
27

 získaly mnohem lépe vyhovující prostory. Po vystěhování 

Karolina byly jeho opravy zahájeny v roce 1935. Novou budovu dostala i teologická fakulta  

v Dejvicích. Přírodovědecká fakulta při svém vzniku získala budovy v rozsáhlém a velkoryse 

rozvrženém areálu s botanickou zahradou na pražském Albertově a jeho okolí. Univerzitní 

areál byl budován od počátku 20. století, za první republiky i po 2. světové válce a patří 

k němu budovy fakult lékařských, přírodovědecké i ČVUT.
28

 I přes nedostatky prostorů  

a rapidnímu zvýšení počtu domácích studentů, byla univerzita otevřena i studentům  

a pedagogům ze zahraničí (např. Maďarska, Bulharska, Jugoslávie, Rumunska, Ruska)
29

, 

stejně jako vědeckým kongresům, na kterých se v rámci mezinárodní spolupráce  

UK podílela.
30

 

V prvním desetiletí existence Československé republiky bylo třeba vyřešit řadu poţadavků  

a problémů, kdy některé záleţitosti musely počkat aţ do klidnějších 30. let 20. století.  

Do tohoto období spadá známá kauza tzv. insigniády. I přes právní nárok, který vznikl 

v únoru 1920, Německá univerzita v Praze odmítala vydat historické insignie – ţezla 

jednotlivých fakult a univerzity, které měla stále v drţení. K desátému výročí univerzitního 

zákona výše uvedeného se akademický senát Německé univerzity obrátil na parlament 

s ţádostí, aby tento zákon byl změněn v tom smyslu, ţe také Německá univerzita  

je pokračovatelkou staroslavného učení Karlova. Ţádost byla zmítnuta, i přesto, ţe dva ze čtyř 
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posudků odborníků byla souhlasné. V září roku 1933 převzal úřad rektora UK profesor Karel 

Domin, který si za svůj cíl vzal uskutečnění všech opatření, která byla obsažena  

v Lex Mareš
31

. Celá záleţitost se konečně vyřešila v listopadu 1934 za nového rektora 

právníka profesor Josefa Drachovského, kdy po výtrţnostech a demonstracích nakonec situaci 

ovládlo ministerstvo, které dne 26. listopadu zprostředkovalo předání insignií do rukou 

českých akademických hodnostářů. 

Měsíce napětí způsobených událostmi v sousedním Německu vyvrcholily nanejvýš nepříznivě 

pro československý stát, který byl donucen podvolit se dohodě mocností podepsané jejich 

zástupci v Mnichově v noci z 29. na 30. září 1938
32

. Taková situace nutně musela zasáhnout  

i do akademického ţivota Univerzity Karlovy. Národ neztrácel víru a stejně tak nejstarší 

české vysoké učení pokračovalo ve své běţné činnosti, ačkoliv se i ono muselo přizpůsobit 

novým poměrům. Profesoři od věku šedesáti pěti let a výše byli penzionování díky sníţení 

věkové hranice pro odchody do důchodu. Ti, kteří nemohli být vzhledem k věku převedeni  

do penze, byli dáni na dovolenou s čekatelným. Podobně na tom byly i pracovní síly.  

Dle vládního usnesení týkajícího se pracovníků ve státní sluţbě Ţidovského původu  

se předčasné pensionování dotklo i profesorů, docentů a pracovníků ţidovského původu. 

Vztahy s německou univerzitou se stávají čím dál napjatějšími. 

Neuběhl ani půl rok od Mnichova a bylo třeba se vyrovnat s dalším historickým okamţikem. 

15. března 1939 byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava. Došlo na emigraci osobností  

z řad profesorů, kteří se raději rozhodli opustit vlast. Urychlovačem likvidace české 

inteligence, která se zdrţovala v akademických kruzích, byly demonstrace 28. října,  

na kterých se podíleli i vysokoškolští studenti. Oddíly německé policie rozehnaly 

demonstranty a použily při tom střelných zbraní, jejich obětí se stal…i student medicíny  

Jan Opletal.
33

 Ten v nemocnici svým zraněním podlehl a jeho pohřeb 15. listopadu  

se stal národním protiněmeckým manifestem. 

Období druhé světové války je plné zásadních či zlomových dat, jedním  

z nich byl bez pochyby 17. listopad 1939. Den, který si do dnes stále celosvětově 
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připomínáme. Z Hitlerova rozhodnutí
34

 byla vydána vyhláška, pod níţ je podepsán říšský 

protektor Konstantin von Neuratha, na jejímţ základě byly české vysoké školy uzavřeny  

na dobu tří let. Vyhláška dále informovala o zastřelení devíti pachatelů a neurčitém počtu 

dalších pachatelů, který byl uvězněn. Tímto legálním krokem Německá říše učinila významný 

krok ve své politice týkající se českého školství. Nacisté vedle ideového tlaku volili i formy 

bezprostředního nátlaku a přímé likvidace škol.
35

 Události mezi 28.10. a 16.11. byly vhodnou 

záminkou, kterou mohli své postupy ospravedlnit. Toho dne ráno obklíčily silné oddíly čtyři 

největší pražské koleje, vyhnaly studenty, odvezly je do ruzyňských kasáren, kam k nim přibyli 

další začtení studenti.
36

 Uvěznění se nevyhnulo ani vedení Národního svazu studenstva. Těch 

devět pachatelů, kteří jsou uvedeni ve vyhlášce říšského protektora jakoţto popravení, měli 

svá jména – doc. PhDr. Josef Matoušek, JUC. Josef Adamec,  

Ing. Marek Frauwirth, MUC. Jan Černý, JUDr. Jaroslav Klíma, JUDr. František Skorkovský, 

JUC. Bedřich Koula, prof. Jan Weinert, Václav Šaffránek.
37

 Byly to první oběti z mnoha, 

které následovala, ať uţ přímo na popravišti nebo v koncentračních táborech. Univerzita 

nebyla zrušena, coţ je podstatné, zůstala agenda, kterou mohl dále vykonávat rektorát,  

a některé ústavy byly znovuotevřeny a pokračovaly vědecké činnosti. 

V květnu 1945 nastal okamţik, na který celý český národ čekal tolik let, nacistický okupační 

reţim padl a Univerzita Karlova mohla začít pracovat na navrácení se k plnému ţivotu,  

který vedla ještě na počátku války. První kroky následovaly téměř okamţitě po osvobození. 

Jako příklad můţeme uvést filozofickou fakultu, kam jiţ 10. května 1945, přišli obětaví 

členové fakulty v čele s naposled jmenovaným děkanem v roce 1939, Janem Rypkou,  

aby zahájili obnovu její činnosti.
38

 Díky tomu, ţe fakulta neutrpěla během války velké škody, 

mohla poskytnout prostory pro rektorát, děkanáty fakulty přírodovědecké a fakulty právnické, 

na jejichţ budovách si okupace vybrala svou daň. Rychlá obnova univerzitní činnosti  

a zvládnutí náporu posluchačů by nebyly možné bez obětavé spolupráce zaměstnanců, kterých 

např. na rektorátě nebylo ani dvacet.
39

 Co se personálních stavů týče, podobně na tom byla  

i obsazenost míst ve sborech. Správa university byla obnovena podle předválečného modelu, 
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ovšem rektor, děkani a proděkani byli jmenováni bezprostředně po osvobození ministerstvem 

a později byla tato jmenování – s jednou malou změnou – prodloužena akademickými volbami 

na studijní rok 1945/46,
40

čímţ byly porušeny akademické svobody. Jelikoţ nebyly moţné 

schůze akademického senátu, tyto nahradily schůze děkanů, které započaly jiţ 26. května 

1945. O navrácení stavu vysokých škol do předmnichovského období se postaralo vládní 

nařízení č. 9 z 25.5.1945, o přechodných opatřeních na českých vysokých školách
41

. Výuka 

zvláštního letního semestru probíhala od 1. června do 7. září, letní prázdniny byly  

od 8. do 30. září
42

. 

2.2 Uspořádání Univerzity Karlovy 

Pro porozumění úřední agendě univerzity je třeba v základních rysech poznat její organizační 

strukturu a postavení v rámci resortu školství. 

Je třeba vzít v potaz, ţe Univerzita Karlova, jakoţto nejstarší univerzita na našem území, 

poslouţila při budování vysokého školství ve 20. letech minulého století za vzor. Mezi 

základními právními normami týkajících se československého vysokého školství, jak je uvádí 

Příručka školské a osvětové správy
43

, nalezneme směs starých a nově vzniklých předpisů.  

Znaky vysokých škol oproti školám niţším byly: vědecký charakter, svoboda učení, právo 

promoční, právo habilitační, pro zápis řádného posluchače požadavek předběžného úplného 

středoškolského vzdělání ukončeného zkouškou dospělosti.
44

 Status vysokých škol byl zcela 

jasný – byly čistě státními ústavy. Naproti tomu univerzity (v tehdejší době především  

ta Karlova) díky své dlouholeté existenci a vývoji byly vnímány podle nálezu správního 

soudu jako hybridní útvar, v němž podstat veřejné korporace sloučena jest s podstatou 

státního ústavu ve spletitý celek
45

. Všechny vysoké školy spadaly pod ministerstvo školství  

a národní osvěty, kdy v Čechách a na Moravě se tak mohlo dít zprostředkovaně Zemským 

úřadem v Praze a Zemským úřadem v Brně. Ve věcech studijních se univerzita obracela  

na ministerstvo, ve věcech administrativních spolu s hospodářskými a finančními na Zemský 

úřad v Praze nebo Hospodářskou správu vysokých škol v Praze, zřízenou dne 21. září 1932. 

V praxi příslušné odbory zemského úřadu vykonávaly pro univerzitu například: 
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 vyměřování platů zaměstnancům a zaměstnancům samostatných knihoven 

 rozhodování o přiznání výchovného u zaměstnanců VŠ a samostatných knihoven 

 ustanovení asistentů a stipendistů 

 spolurozhodování s akademickými úřady (např. při povýšení zřízenců a podúředníků) 

 podílení se na kvalifikaci zaměstnanců VŠ a knihoven 

 provádění podúřednické zkoušky 

 normální pensionování zaměstnanců 

 hospodaření s úvěry 

 provádění kontroly vyúčtování dotací 

 vedení evidence místností a inventářů 

Krom zákonů, nařízení a výnosů se akademický ţivot upravoval další řadou předpisů, jako 

třeba jednacími řády profesorských sborů a senátů, instrukcemi, habilitačním řádem, 

studijními řády spolu se zkušebními řády apod. 

Univerzity se dělily na fakulty. Kaţdá fakulta pak měla učitelský sbor, který zahrnoval 

všechny řádné i mimořádné profesory, soukromé docenty a učitele v uţším slova smyslu. 

Z tohoto útvaru se kaţdoročně volil děkan dané fakulty z řad řádných profesorů.  

Ten byl představeným fakulty a předsedal profesorskému sboru. S tímto postavení 

samozřejmě souvisela odpovědnost, povinnosti a práva v rámci fakulty, stejně jako celé 

univerzity ale také ve vztahu k světu mimo akademickou půdu. Odpovídal za dodrţování  

a provádění zákonů a nařízení. Utvářen byl rovněţ sbor profesorský, který fakultu přímo 

spravoval, zasedali v něm řádní profesoři spolu s mimořádnými. Scházel se při pravidelných 

plánovaných i mimořádných zasedáních dle potřeby. Do jeho pravomocí spadalo vše týkající 

se vyučování a disciplinárních řízení. Členové sboru měli povinnost se schůzí účastnit. 

Celou univerzitu pak řídil akademický senát, který se skládal z rektora, prorektora, děkanů  

a proděkanů a po jednom členu z kaţdého profesorského sboru jednotlivých fakult. Do jeho 

působnosti patřily veškeré obecné záleţitosti univerzity a stejně tak správní, výukové  

a disciplinární úkony. Jakoţto vrcholný orgán dohlíţel na vše, co se na univerzitě dělo, mohl 

například zastavit usnesení jakéhokoli z profesorských sborů. Podobně jako sbory profesorské 

se scházel na pravidelných i mimořádných zasedáních, kdy těmto schůzím předsedal rektor. 

Členové byli povinni na schůze docházet a usnášení schopný byl při účasti alespoň poloviny 

jeho členů, kdy bylo třeba nadpoloviční většiny pro projednávanou věc. Spadali pod něj 

úředníci a sluţebnictvo. Byl nejvyšší univerzitní instancí pro odvolání. Skrz něj procházela 
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veškerá korespondence profesorských sborů s ministerstvem školství a národní osvěty,  

kdy mu náleţelo právo přidat své dobrozdání. 

Kaţdý rok byl volen nový rektor, přičemţ jedna osoba mohla býti zvolena na tomto postu 

opakovaně. Rektor byl představeným akademického senátu a rovněţ odpovídal za jeho 

činnost. MŠANO, jakoţto nadřízený orgán, muselo schválit jednací řády jak akademického 

senátu, tak i profesorských sborů. 

Vyučování na vysokých školách probíhalo v prvé řadě přednáškami, dále pak cvičení 

v laboratořích, rýsovnách a seminářích, na klinikách, v dílnách a na školních statcích, 

exkursemi a pod.
46
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3 Druhá republika (1.10.1938-14.3.1939) 

Univerzita v čase druhá republika se snaţí hlavně vyrovnat s následky Mnichovské dohody. 

Agenda vnitřních i vnějších písemností je rozsáhlá. Běţná agenda navazuje 

 na tu z předchozích let, věnuje se i nadále studentům, studiu a nejrůznějším domácím 

 i zahraničním nadáním, tvorbě seznamů přednášek spolu se seznamy osobo a ústavů 

jednotlivých fakult. Velkým tématem v písemnostech je pensionování profesorů, univerzita 

předávala pensionovaným osobám dekret ministerstva, a zaměstnanců obecně, ale současně 

s tím i těch pracovníků, kteří byli Ţidovského původu. O zvýšeném počtu studentů svědčí 

ţádosti povolení paralelně oddělených lektorátů (např. z filozofické fakulty, rozdělení 

praktických cvičení francouzštiny lektora Dr. Dvořáka)
47

. Vnější styk je veden především 

v úřední rovině s nadřízenými orgány (Ministerstvem školství a národní osvěty, Zemským 

úřadem v Praze a Hospodářskou správou vysokých škol v Praze), na neúřední rovině se jedná 

o blahopřání různého druhu a kondolence, osobám z veřejného ţivota a také těch působícího 

v akademickém prostoru. Vnitřní komunikace mezi jednotlivými částmi univerzity je hojná 

 a děje v hierarchickém sledu (rektorát se obrací na děkanáty fakulty, děkanáty fakult  

se obracejí na ústavy spolu se semináři a obráceně). Druhy písemností se opakují, převládá 

především úřední korespondence. Poměr mezi originály a opisy je vyrovnaný. Nalezneme  

zde především strojopisná vyhotovení písemností na běţném kancelářském nebo hlavičkovém 

papíru. Struktura písemností dodrţuje zavedené styly z předchozích let. Nejvýraznějším 

prvkem tohoto časového úseku je mnoţství druhů uţitých razítek. Jedná se především o škálu 

různých druhů úředních razítek, které mají usnadnit kancelářskou práci. Nejběţnějším typem 

je razítko čísla jednacího, podací razítko a razítko určující den expedice, a to ať uţ na úrovni 

rektorátu nebo děkanátu fakult. Ohlášeno v akademickém senátu, budiţ uloţeno, rektor, děna, 

vyvěšeno dne, pozvánky rozeslány, a. a. (= ad acta), čteno ve sboru dne, písmenová razítka 

označující jednotlivé agendy (propojení s podacím protokolem) a další. Barva inkoustu 

 je nejčastěji červená. Pro pořizování opisů byl pouţíván jak černý, tak i modrý průklepový 

papír, tudíţ některé opisy jsou v modré barvě. 

3.1 Rektorát  

Rektorát univerzity měl mnoho práce, které bylo třeba se věnovat. Krom běţné agendy, která 

přetrvávala z předchozích let (záleţitosti vnitřního i vnějšího ţivota univerzity, studijní 

záleţitosti, tedy běţná kaţdodenní agenda, se kterou bylo třeba se vypořádat, aby akademický 

ţivot pokračoval plynule), na přelomu akademického roku 1937/1938 a 1938/1939 události 
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z politické sféry znatelně zasáhly i do ţivota prvního českého vysokého učení. K těmto 

změnám bylo třeba zaujmout stanovisko a vypořádat se s jejich následky. Je třeba také zmínit 

schůze akademického senátu, ze kterých vznikaly protokoly. 

Úřední záznam ze dne 26. září 1938 (příloha č. 3.1)
48

. Jedná se o originál vnitřní písemnosti. 

Záznam je strojopisně vyhotoven na kancelářském kvalitním papíru, původně čistém volném 

listu. V horním pravém rohu je otisk razítka se šablonou pro číslo jednací, ručně je dopsáno 

pořadové číslo. Nadpis je přerušovaně podtrţen. Text je krátký, zabírá pouze jediný odstavec. 

Vlevo dole podpis – prvé řadě osoby, která dala podnět k úřední věci, a vedle vpravo podpis 

rektora. Nelze si nepovšimnout, rozdílu mezi uvedeným datem, které by logicky mělo spadat 

ještě stále do akademického roku 1937/1938, a přiřazeným číslem jednacím z akademického 

roku 1938/1939. 

Opis dvou dopisů na jednom listu, a to oznámení Vysokoškolské protiletecké ochrany v Praze 

bez datace a ustanovení spojené se ţádostí Vrchního velitelství civilní protiletecké ochrany 

C.P.O., Praha I. s datem 27. září 1938 (příloha č. 3.2)
49

. Opis, který rektorát rozeslal všem 

svým fakultám, byl pořízen dne 30. září 1938, jiţ pod číslem jednacím nového akademického 

roku 1938/39, na pevnějším kancelářském papíru hnědé barvy podlouhlého formátu 

strojopisně. Celý obsah písemnosti je z důvodu šetření místem natěsnán na sebe bez 

patřičných mezer, které by usnadňovali orientaci mezi jednotlivými odstavci. Text se dá 

rozdělit do tří částí – v první je přepis oznámení Vysokoškolské protiletecké ochrany v Praze, 

v druhé ustanovení/ţádost Vrchního velitelství civilní protiletecké ochrany C.P.O, Praha I.  

a ve třetí nejmenší části se nachází přípis rektorátu, co se má s opisem provést. Podepsáni jsou 

rektor s ředitelem univerzitní kanceláře, při bliţším prozkoumání budí oba podpisy dojem 

kopií. Tato konkrétní kopie opisu byla přijata dne 1. října 1938 přírodovědeckou fakultou,  

coţ vyčteme z fialového (nezvyklá razítková barva pro úřední účely, tedy pokud se původní 

červený inkoust vlivem prostředí a času v nový odstín neproměnil). 

Strojopisná kopie odpovědi za celou univerzitu adresovanou Oxfordské univerzitě bez datace 

(příloha č. 3.3)
50

. Písemnost na běţném kancelářském neběleném papíru postrádá veškeré 

náleţitosti, sama spolu s dvěma identickými kopiemi je vloţena do papírových desek 

nadepsaný pouze jako „Odpověď na přípis Oxfordské university po mnichovském diktátu“. 

Skládá se ze tří odstavců textu v objektivním stylu s čitelným citovým zabarvením.  
                                                           
48

 Archiv Univerzity Karlovy, Akademický senát Univerzity Karlovy, inv. č. 186, sign. B2/1, k. 10. 
49

 Archiv Univerzity Karlovy, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, inv. č. 1638, k. 105. 
50

 Archiv Univerzity Karlovy, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, inv. č. 1451, k. 216. 



25 
 

Pod textem jsou vypsány osoby, které tento dopis měly podepsat. Jedná se o jedinou 

písemnost z probádaného materiálu, která měla být podepsána rektorem, univerzitním 

notářem a děkany všech fakult. 

Na základě ţádosti ministerstva školství a národní osvěty ze dne 14. listopadu 1938 zaslal  

(č.j. 166.119/38 – IV/1 R)
51

 rektorát v příloze průvodního dopisu ze dne 16. listopadu 1938 

(č.j. 544 – V - 1938/39) zaslal ministerstvu prozatímní statistiku posluchačů na UK ke dni  

16. listopadu 1938
52

. Kopie průvodního dopisu rektorátu ničím nevybočuje z řady běţné 

úřední korespondence, za povšimnutí stojí ručně vytvořený návrh statistiky (příloha č. 3.4)
53

. 

Papír statistiky je obyčejný hnědý kancelářský. Tabulka je narýsována perem černým 

inkoustem. V legendě jsou uvedeny všechny fakulty a pod nimi je součtový řádek. Sloţené 

záhlaví se věnuje jednotlivým druhům posluchačů, tabulka je vyplněna statistickými údaji. 

Pod tabulkou se nachází jasně čitelný otisk razítka kvestury v černé barvě – razítko se skládá 

z plného názvu kvestury a místa pro vyplnění data. Podepsán je kontrolor (vrchní kvesturní 

tajemník) a druhá osoba jménem Bárta, razítko pod jménem označující funkci v rámci 

kvestury je rozpité, ale dá se v něm hádat, ţe se jednalo o kvestora. 

Kopie oznámení slavnostní promoce profesora Dr. Bohumila Němce
54

 ze dne 6. března 1939 

(příloha č. 3.5)
55

. Strojopisná kopie je vyhotovena na tenkém bílém papíře formátu  

A4 a pro její vytvoření byl pouţit modrý průklepový papír. V levé horní části pod sebou 

následuje číslo jednací rektorátu, věc a počet příloh (toto pole je proškrtnuto, neboť tato 

písemnost nemá ţádných příloh). V pravém horním rohu jako obvykle je uvedeno místo  

a datum. Adresátem tohoto oznámení jsou děkanáty všech fakult univerzity. Text je krátký, 

informativního stylu o dvou odstavcích, které jsou napsány objektivním stylem. Podepsán  

je rektor a zároveň s ním ředitel univerzitní kanceláře, dokument byl podepsán  

před svým odesláním, nejedná se o kopie podpisů. Toto vyhotovení bylo předáno 

přírodovědecké fakultě, o čemţ svědčí razítko děkanství s datem přijetí a přiřazeným číslem 

jednacím. Dále jsou přidány otisky razítek „V“ pro označení agendy, s informací ohledně 
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rozeslání pozvánek. Razítko pro podpis děkana a razítko s datem, kdy byl dopis přečten 

profesorskému sboru fakulty. 

3.2 Děkanáty fakult 

Fakulty univerzity na tom byly shodně rektorátem, dál pokračovaly ve své agendě  

jako v minulých letech. Samostatnou kapitolou tvoří vnitřní písemnosti vzniklé v návaznosti 

na schůze profesorského sboru, které jsou dvojího typu – řádné a mimořádné. Na kaţdé 

fakultě se takové schůze pořádaly pravidelně a k nim byly vyhotovovány potřebné písemné 

materiály. Agenda tohoto druhu písemností je poměrně rozsáhlá a její těţiště hodnoty leţí 

spíše v obsahové stránce neţli té diplomatické. Samotnému protokolu (nebo také zápisu)  

ze schůze předcházela pozvánka, která zahrnovala informace o konkrétním dni, čase a místě, 

zda se jedná o schůzi řádnou nebo mimořádnou a seznamu jednotlivých bodů tedy program, 

které budou probírány. Popřípadě mohly obsahovat ještě nějaká jiná sdělení, například jestli  

je účast na schůzi nutná. Pozvánka a program zvlášť mohly být rovněţ vyhotoveny  

zvlášť. V časovém rozmezí od odeslání pozvánek po samotné konání schůze mohly  

být do programu jednání zařazeny další body, v tom případě byl vyhotovován dodatek  

k programu. Provedení programu mělo svou dodrţovanou strukturu a počtu bodů k projednání 

se odvíjel i počet listů. Protokol je vţdy označen podtrţeným nadpisem „Protokol“,  

pod nadpisem následuje úvodní odstavec s informacemi, o jakou schůzi se jedná, a v jaký den, 

čas a místě se konala. Dále jsou zaznamenána jména všech přítomných a těch, kteří byli  

ze schůze omluveni. Poté jsou zaznamenána jednání v jednotlivých bodech, ty jsou  

pro přehlednost a propojení s pozvánkou číslována. Na posledním listě nebo na zadní straně 

posledního listu by měla být vţdy připojena presenční listina s podpisy zúčastněných osob. 

Pro jeden strojopisný originál konceptu můţeme nalézt aţ tři strojopisné koncepty, které byly 

ručně nebo strojopisně doplňovány, přepisovány nebo opravovány. Pro originály byl volen 

bělený kvalitní kancelářský papír, pro koncepty pak obyčejný hnědý papír. Kaţdý protokol 

dostal své číslo jednací a originál byl pokaţdé zaslán na Ministerstvo školství a národní 

osvěty k nahlédnutí. Bylo rovněţ moţné nechat si vytvořit Výpis z protokolu, tedy se opsala 

úvodní část protokolu (čí to byla schůze, kdy, v kolik a kde proběhla a přítomní spolu 

s omluvenými) a poté následovala přepsaná poţadovaná část textu z protokolu. Připojeno bylo 

datum pořízení opisu, razítko děkanátu fakulty a kdo za správnost vyhotoveného textu 

odpovídá. Ţádná z těchto písemností, ať se jednalo o originál nebo jen koncept, nebyla 

vyhotovována oboustranně. Na rubu listu se dají většinou najít doplňky textu nebo připsané 

komentáře a poznámky. V této oblasti se praxe filozofické, přírodovědecké a právnické 
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fakulty lišila v drobnostech. Protokoly FF a PřF byly spojovány za pomoci sešívačky v levém 

horním rohu, přičemţ právnická své protokoly sešívala silnější nití povětšinou červeno-bílou 

bez ohledu na to, zda se jednalo o originál či pouhý koncept. Stejně tak se liší forma presenční 

listiny právnické fakulty od zbývajících dvou, má formu předtištěné tabulky 

s předvyplněnými jmény profesorů, dále má sloupec pro podpisy/omluvy a sloupec  

pro poznámky. V porovnání s podpisovým archem FF a PřF, který většinou tvořil obyčejný 

list papíru, který se nadepsal, působí formulář pro presenční listinu právníků velmi formálně. 

Je třeba říci, ţe vzhledově tento segment písemností sboru právnické fakulty se vyznačuje 

důkladností, jednotou a čistotou provedení. U přírodovědců nenajdeme dodatky k programu, 

ale písemnost pojmenovanou „Seznam došlých přípisů od…do.“ 

3.2.1 Písemnosti filozofické fakulty  

Referátník fakulty ze dne 7. prosince 1938 (příloha č. 3.6)
56

. Na modrý papír  

formátu A4 byl předtištěn originální referátník filozofické fakulty. Je patrné, ţe si některý 

z referentů dal tu práci, a zakreslil na referátník dělicí čáry jednotlivých polí, pravděpodobně 

pro lepší orientaci. Referátník nese hlavičku s plným názvem fakulty, pokračují pole  

pro datum přijetí, věc, přílohy, dřívější spis, spolu vyřízený spis, pole týkající se schůze sboru, 

vyjádření děkana, sekretáře, návrh na vyřešení věci. Není předtištěna šablona pro číslo 

jednací, to bylo doplněno otiskem razítka v pravém horním rohu. Referátník je ručně vyplněn. 

Opis návrhu ze dne 18. ledna 1939 týkající se změny v rigorózním řádu předloţený 

ministerstvu školství jako příloha (příloha č. 3.7)
57

. Písemnost na běleném kancelářském 

papíru obsahuje přepis textu, který je uveden otiskem razítka oznamujícím, ţe se jedná  

o opis, a připsanou věcí, která se shoduje s věcí uvedenou na ţádosti fakulty. Na konci listu  

je jasně čitelný otisk úředního razítka děkanství filozofické fakulty a razítko určující osobu 

odpovědnou za správnost provedeného opisu, kterou byl rektorátní komisař. 

3.2.2 Písemnosti přírodovědecké fakulty 

Rozhodnutí profesorského sboru v záleţitosti udělení Masarykovi studentské nadace 

 ze dne 9. února 1939 (příloha č. 3.8)
58

. Toto rozhodnutí vydané formou „per rollam“
59

  

ve svém originálním vyhotovení zůstalo zaloţeno v materiálech fakulty připojené ke kopii 

dopisu MŠ, který mu postoupil schválené ţádosti na nadání k vyřízení. Rolla je napsána  
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na hlavičkovém papíře děkanství fakulty se znakem univerzity. Hlavička se od papírů tohoto 

typu ostatních fakult a jejich děkanství neliší. Tato písemnost nemá adresáta, pouze označení 

vypovídající o druhu dokumentu. Text je krátký v jednom odstavci napsaném objektivním 

stylem. Podepsán je děkan fakulty. Pod podpisem jsou nadepsány dva neohraničené sloupce 

(středem papíru vede viditelný ohyb, je pravděpodobné, ţe byl papír podélně přeloţen  

na půl, aby se vytvořily dvě odlišitelné poloviny) – ten vlevo pro podpisy pánů profesorů, 

kteří s oběţníkem souhlasí, ten vpravo pro ty, kteří nesouhlasí. Na rubu písemnosti je čitelné 

razítko, komu a kdy byla dána věc k návrhu doprovázená podpisem děkana. Pod ním je ruční 

poznámka nadačního referenta, který vyřízenou věc vrátil zpátky děkanátu. 

Kopie dopisu spolu se dvěma přílohami týkající se Ţidovských pracovníků ve státní správě 

pro MŠNO ze dne 18. února 1939 (příloha č. 3.9)
60

. Kopie dopisu je představitelem klasické 

úřední korespondence s vnějším světem. Je strohá, v objektivním stylu a se všemi 

náleţitostmi. Kopie je zaznamenána na tenkém průklepovém papíru, jednotlivé listy byly 

k sobě sešity kancelářskou sešívačkou. V levé horní části najdeme číslo jednací,  

pod ním věc a vedle otisk razítka „V“ přisuzující tuto konkrétní záleţitost do agendy varií, 

vyznačen je počet příloh. V pravé horní části je datum a poznámka, ţe věc spěchá, tedy 

 má být vyřízena co nejdříve. Uprostřed je nadepsaný adresát a na něj navazuje samotný  

text v jednom odstavci. Bez rozloučení je přidán podpis děkana. Ve spodní části listu 

uprostřed je otištěno razítko udávající datum odeslání spolu s počtem příloh. Oba následující 

listy obsahují stejnou tabulku vyplněnou shodnými údaji. V prvním případě se jedná o přepis 

tabulky fakultou na stroji, kdy byl papír postaven na šířku, aby všechny zaznamenané údaje 

strojopisně vyvedené údaje byly čitelné. V druhém se jedná s největší pravděpodobností  

o universální formulář vytvořený ministerstvem (papír je orientován na výšku, záhlaví tabulky 

je proto vtěsnáno do malých kolonek), pod tabulkou jsou uvedeny dvě poznámky k dané 

problematice, tato tabulka je předvyplněná zkusmo obyčejnou tuţkou, kdy písmo je špatně 

čitelné. 

3.2.3 Písemnosti právnické fakulty 

Originální dopis děkana právnické fakulty rektorovi datovaný 3. listopadu 1938 (příloha  

č. 3.10)
61

. Dopis je ručně napsán na kvalitním hlavičkovém papíru děkana Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy. V pravém horní části je datum, adresát je nahrazen přímo oslovením. 

Text vypracovaný v ich-formě je rozdělen do dvou odstavců. O důvěrnosti vztahu mezi 
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profesorem Hoetzlem a děkanem Funkem svědčí familiárnost, se kterou byl dopis napsán  

(je uţito tykání). Na závěr je přidán pozdrav a podpis. 

3.2.4 Písemnosti lékařské fakulty 

Originální dopis děkanátu lékařské fakulty ve věci ţádosti o svolání akademického senátu 

adresovaný rektorovi ze dne 21. října 1938 (příloha č. 3.11)
62

. Ţádost je vytvořena  

na hlavičkovém papíru děkanství se znakem univerzity. Předtištěnými poli se neliší  

od hlavičkových papírů děkanátů ostatních fakult (viz. např. příloha č. 3.8). Řádně  

je vyplněno číslo jednací, věc a datum. Adresát je uveden v plné verzi a s projevem úcty.  

Text je rozdělen do dvou odstavců a je psán z pozice učitelského sboru objektivním stylem. 

Působí naléhavě a současně zdvořile. Bez rozloučení je podepsán proděkan a děkan (podpisy 

jsou na stejné úrovni). Písemnosti byla doplněna o otisky úředních razítek rektorátu. 

V pravém horním rohu se jedná o otisk šablony čísla jednacího a na spodním okraji razítko 

udávající, kdy byla věc ohlášena akademickému senátu a podací razítko, kdy věc došla a jaké 

jí bylo přiřazeno číslo. 

Předtištěný formulář děkanství lékařské fakulty „Potvrzení“, formulář nenese ţádnou dataci, 

tu najdeme na ţádosti studenta farmacie (dopis je datován 26. listopadu 1938)
63

, které 

 je potvrzení přílohou. Z toho plyne závěr, ţe potvrzení vzniklo někdy před tímto datem 

(příloha č. 3.12)
64

. Formulář je předtištěn na formátu A5 kvalitního běleného hlavičkového 

papíru. Ve středu je tučně nadepsán druh písemnosti, a komu je určen, je dokladem  

o úspěšném absolvování zkoušky jednoho ze šesti vypsaných předmětů na lékařské fakultě. 

Zbývající předtištěný dává prostor pro doplnění jména studenta a údajů ke zkoušce (datum  

a známka). Platnost potvrzení je dána otiskem úředního razítka lékařské fakulty a připojen  

je i podpis. Pod hlavičkou je nalepen studentem kolek, který plní funkcí zaplaceného poplatku 

za vyhotovení potřebného potvrzení. 

3.2.5 Písemnosti bohoslovecké fakulty: 

Poslední písemností v této části je pozvánka na Veni Sancte
65

 ze dne 29. října 1938 (příloha 

 č. 3.13)
66

. Dokument je vyhotoven na kvalitním hlavičkovém papíře děkanství bohoslovecké 

fakulty (hlavička svou podobou odpovídá jiţ uvedeným přílohám č. 3.8 a č. 3.11). Adresátem 
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je děkanství přírodovědecké fakulty. Text je rozdělen do dvou odstavců – v první se týká 

samotného pozvání na mši a druhý ţádá o vyvěšení přílohy pro akademickou veřejnost 

navštěvující přírodovědeckou fakultu. Podepsán je děkan a přidán je i otisk razítka 

bohoslovecké fakulty. Na rubu písemnosti je otisk podacího razítka a razítka týkajícího  

se vyvěšení přiloţeného pozvání, jak bylo poţadováno. Toto je stvrzeno podpisem děkana. 

3.3 Ústavy a semináře 

Semináře a ústavy fakult se přizpůsobovaly nastalé situaci a šly s proudem. V rámci 

prozkoumaného materiálu nijak nevyčnívají a výskyt jejich písemností je sporadický. 

Strojopisný originální dopis ministerstvu školství od Ředitelství semináře pro slovanskou 

filologii ze dne 24. ledna 1939 (příloha č. 3.14)
67

. Písemnost je na předtištěném hlavičkovém 

papíře semináře, který má netypický podlouhlý formát, předtištěna jsou dále pole pro číslo 

jednací semináře, věc a pro datum, s tím ţe je uvedeno místo a počáteční dvě číslice roku. 

Adresát je vycentrovaný. Text tvoří nejprve dlouhý první odstavec, ředitel ústavu se odvolává 

na jmenování nového profesora pro nově vzniklé oddělení, s čímţ souvisí i potřeba změny 

stanov semináře, na to navazují dva body úprav stanov, pod kterými je odstavec s ţádostí o 

provedení těchto změn. Psán je objektivním stylem přímo k věci. Podepsán je vedoucí ředitel 

semináře. Ačkoliv je dopis adresován přímo ministerstvu, byl nejprve předán filozofické 

fakultě, o čemţ svědčí nejenom razítko podatelny FF, ale té průvodní dopis fakulty, která 

tímto zasílá věc semináře ministerstvu k vyřízení. V pravém horním rohu je dopsané číslo 

jednací, které list obdrţel od ministerstva. 

Originální dopis ručně psaný spektroskopického ústavu ze dne 3. února 1939 (příloha  

č. 3.15)
68

. Písemnost je součástí rozsáhlejšího čísla jednacího, k této věci dal podnět Zemský 

úřad na základě podnětu Nejvyššího účetního kontrolního úřadu, mezi dotčenými ústavy  

je právě i spektroskopický Přírodovědecké fakulty UK. Hlavičkový papír bělený 

s předtištěnou malou hlavičkou v levém horním rohu – název ústavu, k jakému nadřízenému 

ústavu se řadí, adresa a telefon, v pravém horním rohu předtištěno pole pro doplnění data 

 a roku. Vystředěné oslovení adresáta, v tomto případě pana děkana, pod tím krátký  

text v jednom odstavci psaný v ich-formě. Nad podpisem vřelý závěrečný pozdrav. 
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3.4 Profesoři 

Nebylo neobvyklé, aby si profesoři Univerzity Karlovy ze své pozice nenechali vytvořit 

vlastní hlavičkový papír, který vyuţívaly k oficiální korespondenci. Takovou ukázkou  

je strojopisný originální dopis profesora Josefa Hendricha datového dne 22. února 1939 

(příloha č. 3.16)
69

. Papír má A4 formát, je kvalitnější neţ běţný úřednický a je bělený. 

V levém horním rohu je předtištěna hlavička, ta se skládá ze jména s titulem a profesurou  

na UK, toto je jediný předtištěný text. V pravé horní části je uvedeno místo a datum,  

rok je napsán ve zkrácené verzi, adresátem je přírodovědecká fakulta. Dispozice sestává 

z jednoho odstavce napsaného v ich-formě. Ručně je vyveden pozdrav a podpis. Na zadní 

straně listu červený otisk razítka děkanství s údaji o doručení a přirazeném číslu jednacím. 

K tomu jsou ještě připojeny otisk vyřízení formou ad acta, na to navazuje v jiném červeném 

odstínu otisk potvrzení, ţe místnost poţadovaná panem profesorem je v letním semestru 

volná, tedy pro něj k dispozici. Nechybí podpis děkana (pod vlastnoručním podpisem 

otištěno, čí je to podpis) a otisk razítka „V“.  
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4 Protektorát (15.3.1939-16.11.1939) 

Další zlomový okamţik dějiny českých zemí zasáhl do ţivota celé společnosti, a tak se nutně 

musel odrazit i v ţivotě akademickém. Protektorát plynule udrţoval stav z předchozího 

období. Agenda je stále různorodá a udrţuje růstovou tendenci. Forma zůstává beze změn, 

odpadla pestrost uţitých úředních razítek. V tomto období převaţují opisy nad originály,  

ale tento rozdíl není vyloţeně markantní. Převládá stále úřední a neúřední korespondence 

s protokoly ze schůzí profesorského sboru a akademického senátu, seznamy a statistické 

výkazy přetrvávají. Počet vyhlášek a opatření ovšem oproti minulému časovému období 

znatelně narostl, začíná se v tomto ohledu projevovat charakteristický rys okupační politiky, 

který je zaznamenatelný ve všech sférách ţivota. Signifikantními pro toto období  

jsou memoranda na obranu republiky či samotné univerzity. Ve vnitřní ani vnější komunikaci 

nedošlo ke změně. Tlak okupační mocnosti se neprosadil do té míry, aby byl zasaţen vnější  

či vnitřní komunikační jazyk, coţ dokládají materiály, které jsou takřka výhradně v češtině. 

Atmosféru navozují vydávané vyhlášky, opatření a pokyny, ale mírně prostupuje uţ i některé 

písemnosti úřední povahy, a to především ve své naléhavosti. 

4.1 Rektorát 

Rektorát v plném nasazení pracoval dál. Běţná agenda pokračovala a sotva se občané 

akademické obce přizpůsobili nově nastalým pořádkům vzniklým Mnichovským diktátem, 

bylo třeba se rychle vyrovnat s další změnou. 

Kopie osvědčení rektora pro pana doktora Jana Matějku
70

 ze dne 15. března 1939 v Praze 

(příloha č. 4.1)
71

. Pro vytvoření neověřeného strojopisného opisu na běţném neběleném 

kancelářském papíru formátu A4 bylo uţito modrého průklepového papíru, tedy 

pravděpodobně vznikl současně s originálem pro potřeby instituce. V pravém horním rohu  

má otisk čísla jednacího ručně vypsaného, pod ním je místo a datum, ručně napsané číslo 

jednací, nadpis je přerušovaně podtrţen. Dále je zde otisk úředního razítka týkající  

se fasciklu. Krátký text je rozdělen do dvou odstavců psaných objektivním stylem z pozice 

rektora. Podepsán je rektor. Rukou přidána poznámka o expedici. 
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Prozatímní přijímací list ze dne 30. září 1939 v Praze (příloha č. 4.2)
72

. Předtištěný formulář 

vnější písemnosti, která fungovala pro studenta jako prozatímní potvrzení před podstoupením 

imatrikulace. Ve středové horní části tučně napsaný nadpis. Následuje předtištěný  

text s vynechanými poli pro doplnění jména, místa narození, názvu fakulty. Před jménem  

je vytištěnou pouze „Pan“, které je v tomto konkrétním případě přeškrtnuto a ručně  

je dopsáno Sl. jako slečna. Pod textem je místo pro vyplnění data, místo je předtištěno. 

V dolní levé části je předtištěna informace, co a jakým způsobem bylo zaplaceno (na základě 

toho se dá určit, zda byl list vystaven při zaplacení zápisného nebo byl vytvořen dodatečně  

a za tento úkon bylo zaplaceno formou kolku). V levém dolním rohu je vyznačené místo  

pro podpis kvestora, ke kterému je připojeno kulaté úřední razítko kvestury, na druhé straně 

vpravo dole je místo pro podpis děkana. Předtištěn je i údaj o tiskárně, která tuto písemnost 

vyhotovila. 

Dopis kvestury ze dne 16. října 1939 (příloha č. 4.3)
73

. Ručně psaná originální odpověď 

děkanátu filozofické fakulty (vnitřní písemnost) ohledně výkazu nově imatrikulovaných 

posluchačů. Papír je běţný kancelářský ve formátu A4, hlavička byla vytvořena otiskem 

razítka s názvem kvestury v levém horním rohu, zrcadlově v pravém horním rohu je razítkem 

otištěno datum bez uvedení místa. Vypsáno je číslo jednací filozofické fakulty, na které 

kvestura reaguje, věc chybí, ale adresát je uveden. Text má pouze jeden odstavec, který  

je vyveden objektivním stylem. Vzhledem k ručnímu písmu je třeba úsilí k přečtení celého 

textu. Bez rozloučení pod textem následuje otisk kulatého úředního razítka kvestury  

(ve středové části je srdeční štítek s dvojramenným kříţem na prsou českého dvojocasého  

lva s legendou v češtině), doplněno o podpis kvestora. Ve spodní části nalezneme údaje 

příjemce o zpracování dokumentu, ten na filozofickou fakultu byl doručen 17. října 1939,  

o čemţ svědčí podací razítko. Následující den byl vzat na vědomí ad acta děkanem.  

Opatření rektorátu pro den 28. října ze dne 26. října 1939 v Praze (příloha č. 4.4)
74

. Tento 

dokument varuje před oslavami dne vyhlášení Československé republiky, neboť tento  

den byl jako státní svátek zrušen. Strojopisný dokument, u kterého jednoznačně nelze říci,  

zda se jedná o originál nebo opis, je na neběleném papíru netypického prodlouţeného 

formátu. V levé horní části najdeme hlavičku rektorátu, číslo jednací a věc, vpravo pak místo 

a datum. Jako vnitřní písemnost je opatření adresováno všem posluchačům univerzity.  
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Text je rozdělen do čtyř odstavců, je psán v ich-formě a je vyuţito zdůrazňujících prvků 

v textu (podtrţení, vyuţití mezer mezi písmeny slov). Podepsání jsou ředitel univerzitní 

kanceláře a rektor. 

Dopis rektora ze dne 27. října 1939 v Praze (příloha č. 4.5)
75

. Dopis s ţádostí o vytvoření 

memoranda na obranu majetků Univerzity Karlovy na hlavičkovém papíru rektora  

je dvojlistem formátu A4 na kvalitním běleném papíře. Mezi hlavičkou a datem s místem  

je uprostřed listu do papíru vyraţen znak univerzity. S největší pravděpodobností se jedná  

o originál. V pravém horním rohu je uvedeno místo a datum, bez přiřazeného čísla jednacího 

či adresáta (tím je pravděpodobně Václav Vojtíšek,
76

 tedy se jedná o písemnost vnitřní 

povahy), je přistoupeno rovnou k oslovení. Text písemností se nachází na přední straně 

dvojlistu a na druhé straně dvojlistu pokračuje. Je rozčleněn do šesti odstavců, je napsán 

v ich-formě a je uţito zvýrazňujících prvků (podtrţení a rozestup mezi písmeny slova).  

Na konci textu je rozloučení a ruční podpis rektora. V druhé části textu je viditelné dopsání 

opomenutého slova. Na jazyku je znát mírná archaičnost, text je psán v uctivém tónu. 

Memorandum Akademického senátu stran práv University Karlovy (příloha č. 4.6, z důvodu 

rozsahu je jako ukázka přiloţena úvodní strana, první strana textu a poslední  

list)
77

. Memorandum jako vnější písemnost je přílohou přípisu ministerstvu školství  

má být zdůvodněním, proč má česká univerzita na historické předměty a budovy právo. 

Samotný dokument není datován, ale vznikl před 7. listopadem 1939 v Praze, jelikoţ toto 

datum nese jeho průvodní dopis. Elaborát na základě vylíčených historických fakt opírajících 

se o historické listiny dokládá právo české univerzity a zabírá dvacet čtyři listů. Jedná  

se o strojopisně vyvedený originál na kvalitním běleném papíru formátu A4. Ke spojení listů 

bylo uţito červeno-bílé kroucené silnější niti. Konce niti byly zajištěny na zadní straně 

memoranda papírovou samolepkou rektorátu univerzity (srdeční štítek se znakem 

dvojramenného kříţe na českém dvojocasém bílém lvu v červeném poli, v legendě je uvedeno 

„Rektorát University Karlovy v Praze“, kulatá samolepka s ozdobným krajem) Přední strana 

je nadepsána typem listiny a kdo ji vytvořil, pod tím je připojen otisk razítka (kulaté razítko 

s madonou s Jeţíškem a legendou „Rectoratus Pragentis Unviersitátis“). V pravém horním 

rohu je rukou připsáno číslo jednací ministerstva a poznámka, ţe memorandum zůstane  

ve spisu. Kaţdá strana je v horní středové části očíslována. Na poslední stránce je podepsán 
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Václav Vojtíšek otisk úředního razítka kanceláře univerzity (srdcový štítek s dvojramenným 

kříţem na českém dvojocasém lvu, s legendou v latině Sig. Cancellariae Universitatis 

Carolinae Pragensis). Připojen je i otisk razítka, který značí, ţe tento dokument viděl rektor  

a ředitel kanceláře, oba jsou zde podepsáni. Text je rozdělen do pěti částí, které jsou děleny  

do odstavců, a je psán objektivním stylem. 

4.2 Děkanáty fakult 

Dále pokračovaly ve své běţné agendě. Sestavovaly nejrůznější seznamy (např. ředitelů 

ústavů), tvořily přehledy podpisových vzorců zaměstnanců. Vytvářely rovněţ připomínky 

k rektorské zprávě.  

4.2.1 Písemnosti filozofické fakulty 

Formulář doprovázející předloţení disertační práce filozofické fakulty ze dne 23. března 1939 

v Praze (příloha č. 4.7)
78

. Formulář děkanství filozofické fakulty (typ písemnosti vnitřní)  

je předtištěn na dvojlistu silnějšího papíru prodlouţené délky. Tento dvojlist současně slouţí 

k uloţení dalších dokumentů týkajících se předloţení disertační práce. Označení adresáta  

je vyvedeno výrazně velkými písmeny a pod ním následuje samotný formulář. Ten se 

v prvním odstavci skládá z polí pro základní data – název předkládané práce, obor hlavního 

rigoróza, vedlejší skupina a k vedlejšímu rigorózu. Druhý odstavec udává, jaké  

jsou předkládány doklady, kdy je na výběr osm typů dokladů. Následuje předtištěné místo  

a pole pro vyplnění data. V levém dolním rohu je tlustou čarou oddělená část týkající 

zkoušejících profesorů s podpisem děkana. V pravém dolním rohu pole pro jméno a adresu 

studenta. Formulář je vyplněn ručně. Pod jménem a adresou je otisk podacího razítka 

filozofické fakulty. Nad jménem je ruční poznámka o schválení s datem a podpisem. Vlevo 

od adresáta je nalepen kolek, přes který je otisk kulatého úředního razítka děkanství fakulty 

s ruční poznámkou, ţe poplatek za podání byl zaplacen. 

Vyhláška děkanství fakulty ze dne 14. listopadu 1939 v Praze (příloha č. 4.8)
79

. Vyhláška  

se týká varování před jakýmkoli manifestem při pohřbu Jana Opletala na základě pokynu 

ministerstva školství a řadí se k vnitřním písemnostem. Pouţitý byl čistý list kvalitního  

a běleného papíru formátu A4. V pravém horním rohu je otisk razítka čísla jednacího, které  

je doplněno. Ve středové části nalezneme adresáta, kterým jsou v tomto případě všichni 

studenti fakulty. Vedle adresáta se nachází otisk razítka „V“, řadící věc do varií. Dispozice  
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se skládá z jedné věty, pod níţ je název odesílatele. O úroveň níţe v jedné řadě vedle sebe 

jsou – místo a datum, otisk úředního kulatého razítka fakulty s malým znakem republiky  

a podpis děkana. Pod datem je ještě ručně připsána poznámka o počtu vyhlášení. Druh 

písemnosti ovlivňuje tón textu, který je úředně strohý. Dle kvality strojopisu se dá usuzovat, 

ţe tento konkrétní listy byl vyhotoven za pomoci černého průklepového papíru, tedy nebyl 

jediným vyhotovením, ale i přesto se díky otisku razítka a podpisu dá povaţovat za ověřený 

opis. 

4.2.2 Písemnosti přírodovědecké fakulty 

Odpověď sekretáře přírodovědecké fakulty na přípis ředitele univerzitní kanceláře  

ze dne 18. září 1939 v Praze (příloha č. 4.9)
80

. Ve věci postupu při podávání přihlášek 

k promocím se sekretář fakulty vyjadřuje k jednotlivým bodům, typ písemnosti je vnitřní. 

Ručně vyráběný papír ve formě dvojlistu je menšího formátu neţ je běţný A4. Na druhé 

straně dvojlistu je průsvitka, která sestává ze středového znaku papíren (pravděpodobně  

erb s písmenem „P“ a klenotem ve formě koruny), text legendy je „Papero deluxe“. Popsána 

je lícová a rubová strana předního listu. Na přední straně v levém horním rohu je předtištěna 

hlavička sekretáře fakulty. O úroveň níţ vpravo je místo a datum. Dopis je bez adresáta, 

začíná oslovením, po kterém následuje text sedmi odstavců. Dopis je zakončen rozloučením 

 a podepsán vlastnoručně. Text je psán v ich-formě, a to velmi uctivým tónem. Jazyk textu 

nese archaické prvky. 

4.2.3 Písemnosti právnické fakulty 

Přípis děkanství právnické fakulty rektorátu univerzity ze dne 2. května 1939 v Praze (příloha 

č. 4.10)
81

. Na volném běleném papíru formátu A4 je strojopisně formulován přípis  

o postoupení věci k vyřízení rektorátu, tedy se jedná o vnitřní písemnost. V pravém horním 

rohu otisk razítka pro číslo jednací, ručně doplněno. Strojopisně nadepsaný odesílatel 

 je přerušovaně podtrţený. Vlevo pod odesílatelem číslo jednací právnické fakulty, následuje 

adresát a krátká noticka o předání věci. Podepsán je děkan fakulty, přidán je i otisk kulatého 

úředního razítka fakulty v černé barvě. Místo a datum je připsáno pod razítkem. V levém 

dolním rohu je otisk podacího razítka rektorátu, které je vyplněno. Vpravo od podacího 

razítka je ruční pokyn, ohledně vyřízení přípisu s datem a podpisy rektora a ředitele kanceláře. 

Je připojena i hůře čitelná poznámka o expedici dokumentů dle pokynu rektora. 
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4.3  Ústavy a semináře 

Písemnosti ústavů a seminářů ve vymezeném čase v probádaném materiálu jsou skromného 

počtu. Většinou se jedná o odpovědi na dotazy děkanátů. 

Odpověď ústavu pro soudní lékařství děkanátu lékařské fakulty ze dne 2. srpna 1939 (příloha 

č. 4.11)
82

. Tato vnitřní písemnost ústavu je strojopisně zaznamenána na hlavičkovém běleném 

papíře formátu A4, kdy se hlavička sestává z názvu ústavu, jména přednosty a znaku 

univerzity. Níţe předtištěná pole odpovídají standardu hlavičkových papírů jiných částí 

univerzity, skládá se z místa pro uvedení čísla jednacího, věci (vyplněno), počtu příloh a místa 

s polem pro doplnění data (vyplněno). Pod adresátem je samotný text dopisu, který sestává ze 

dvou odstavců. V prvním odkazuje na přípis děkanství, na který reaguje, v druhém se dostává 

k tématu věci. Bez rozloučení je podepsán přednosta ústavu, razítko ústavu chybí. Text 

 je psán objektivním stylem bez emocí či odrazu atmosféry doby. V levém dolním rohu 

 je vyplněný otisk podacího razítka lékařské fakulty s polem pro doplnění data přijetí, počtu 

příloh a pořadového čísla. V pravém horním rohu je ručně dopsáno číslo jednací ministerstva, 

kam byla věc předána. 
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5 Od uzavření vysokých škol k osvobození (17.11.1939-8.5.1945) 

Pro tuto kapitolu je nejdůleţitější uvědomit si rozdíl mezi zavřením vysokých škol a jejich 

zrušením. V tomto ohledu strohost vyhlášky ze 17. listopadu 1939 byla rozvedena, coţ činí 

například dopis MŠNO ze dne 1. března 1940, jehoţ předmětem je Odevzdání budovy 

filosofické fakulty České university Karlovy v Praze pro umístění německých 

vysokoškolských úřadů č. j. 28090/40-III./1., dodává následující: „Školy ty nejsou zrušeny, 

nýbrž jejich činnost je pouze zastavena na určitou přesně stanovenou dobu. Vzhledem k tomu 

vláda Protektorátu Čechy a Morava se musí starati všemi silami o to, aby veškerá zařízení 

sloužící českým vysokým školám byla jím zachována tak, aby tyto školy, jakmile uplyne doba, 

na kterou byla jejich činnost zastavena a ze které minuly již skoro 4 měsíce, mohly ihned 

zahájiti plný provoz s poruchami co nejmenšími.
83

“ Toto se má díti s plným souhlasem 

říšského vůdce. Podobně vyznívá i pasáţ, ve které se odkazuje na výnos úřadu Říšského 

protektora ze dne 22. 12. 1939, kdy sice výuka na českých školách byla zastavena, kdežto plné 

zastavení bádací činnosti není v zájmu Říše
84

. Tedy ţe bádací činnost v potřebných oborech 

například lékařských a přírodovědeckých prováděny správnými osobami je zcela v pořádku 

 a přispívá válečnému úsilí Němců. 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe agenda univerzity byla zredukována na nezbytné minimum,  

ale stále pokračovala. Vnitřní komunikace prakticky v první polovině roku 1940 utichla. 

Vnější komunikace byla hlavně úředního charakteru s nadřízenými orgány (ministerstvo 

školství, rektor německé univerzity, který současně fungoval i jako komisař pro zavřenou 

českou univerzitu a z tohoto titulu zprostředkovával komunikaci s okupačními orgány). 

Forma písemností se v podstatě nezměnila, převládají strojopisné dokumenty na papíru 

formátu A4, který můţe mít a nemusí předtištěnou hlavičky. Hlavičky papírů z předchozího 

období se po květnu 1940 musely ručně nebo strojopisně upravovat, neboť bylo třeba opravit 

název univerzity, který nově zněl Česká univerzita Karlova. Tato skutečnost ovšem nebyla 

všemi odesílateli dodrţována. Výrazně zde převládají originály nad opisy, důvod spatřují  

v zúţené agendě a problémy s prostory, proto nebyly pořizovány opisy odesílaných 

písemností pro úřední potřeby. Nebo je také moţné, ţe se nedochovaly, protoţe byly ztraceny 

nebo zničeny. V tomto období, a to zejména od druhé poloviny roku 1940, kdy je moţno  

ve fondech univerzity nalézti zbytky dobíhající agendy, jsou zdrojem písemností UK adresáti 

(ministerstvo školství a německý rektorát). 
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Zajímavý je také vývoj písemností po jazykové stránce, jsou zde sledovatelné tři fáze.  

Do roku 1940 lze poukázat na pokračující výskyt češtiny. Poté následuje krátké dvojjazyčné 

období, které trvá přibliţně v letech 1941 aţ 1942. Po zavedení Heydrichovy správní reformy 

sledujeme postupné ovládnutí úřední komunikace německým jazykem, které se projevuje  

na přelomu letu 1942 a 1943 prolnutí autonomní protektorátní správy s okupačním aparátem. 

Následné prosazení němčiny a dvojjazyčného mezidobí. Písemná komunikace mezi rektoráty 

obou praţských univerzit probíhala v tomto období zásadně a pouze v němčině. S jazykovými 

proměnami souvisí i úpravy předtištěných nebo vytvořených hlaviček papírů univerzity.  

Po roce 1942 je doplňován strojopisně nebo ručně německý překlad české hlavičky. 

Atmosféra je čitelná v písemnostech úředních záleţitostí, které vyřizovali představitelé 

jednotlivých ústavů a seminářů při komunikaci s ministerstvem školství, ale nebyly to ţádné 

silné emoce, omezily většinou na roztrpčenost se stavem věcí.  

5.1 Rektorát 

Zde převládají písemnosti na způsob protokolů a zápisů o předání, odevzdání nebo uloţení 

různých cenných předmětů univerzity, a to ať uţ přímo do rukou Němců  

či prostřednictvím ministerstva školství do úchovy například do bezpečnostních schránek 

Zemské banky v Praze
85

. Korespondence rektorátu v první polovině roku 1940 dokládá 

činnost v rámci agendy, která rektorátu zůstala zachována i po uzavření vysokých  

škol, ale snaţila se pomoci i za jejími hranicemi, třeba snaha domoci se povolení jazykových 

zkoušek pro veřejnost
86

. Hojně zastoupenou korespondencí mezi českým a německým 

rektorátem jsou dotazy německé strany na absolutorium osob a jejich potvrzení či zamítnutí. 

Tyto písemnosti jsou zajímavé tím, ţe nemají jednotnou formu. 

Strojopisná kopie finální verze dopisu v německém jazyce adresovaného Říšskému 

protektorovi v Čechách a na Moravě (příloha č. 5.1)
87

. Vyveden je na modrém kancelářském 

papíru v podobě dvojlistu. Tento dvojlist slouţí zároveň jako desky pro volné listy papíru 

s konceptem dopisu, napsané ručně obyčejnou tuţkou, perem a strojopisně. Popsána je přední 

strana dvojlistu a její rubová strana. Oslovuje přímo říšského protektora, ačkoliv dopis měl 

být zaslán rektorovi německé univerzity, který ho měl předat konečnému adresátu. Hlavní text 
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je psán v ich-formě a skládá se z ţádosti a jejího odůvodnění. Chybí datum, rozloučení i 

podpis. Na jednom z listů konceptu jsou však tyto údaje uvedené – koncept dopisu je datován 

1. února 1940 (původně je uvedeno 1. ledna 1940, ale „ledna“ je přeškrtnuto, a pod je 

připsáno „února“). Rovněţ je tuţkou předepsáno, ţe tuto písemnost měl podepsat rektor a 

ředitel kanceláře. Obsahově se dotýká prostorového problému. Rektorát ţádá o uvolnění 

místností, kde by mohl vykonávat svou agendu, jedná se o tři větší místnosti nebo pět 

menších místností (konkrétní čísla místností jsou vypsána) a o uvolnění místnosti pro rektora. 

Toto samo o sobě je zajímavé, ovšem pokračování listu nese důleţitější informaci. 

Zdůvodňuje, proč poţadované místnosti potřebuje. A to z jednoduchého důvodu, protoţe stále 

má agendu, kterou můţe vykonávat. Jedná se o agendu týkající se matrik (výpisy a potvrzení), 

univerzitních dokumentů (vystavování duplikátů indexů, diplomů apod.) a nadání (týkající se 

záleţitostí stipendií, která nemají souvislost s vysokoškolským studiem, hlavně pro 

středoškolské studenty). Toto dokládá, ţe i samotný rektorát si byl vědom toho, ţe univerzita 

není zrušená, a snaţil se v očích německých orgánů ospravedlnit svoje další fungování 

agendou, kterou je třeba vykonávat. 

Protokol, u kterého se dá předpokládat, ţe byl vyhotoven jakoţto písemnost české univerzity, 

je protokol o předání archivu Německé univerzity bez datace (příloha č. 5.2)
88

. Tento 

předpoklad je zaloţen nejenom na samotném stylu protokolu, ale i na poznámce na deskách 

referátníku MŠ, kde je poznámka: 

„Dne 6. srpna 1940 předložil rektor České university Karlovy krátkou cestou k nahlédnutí 

zápis o odevzdání universitního archivu německé universitě Karlově. Pro spisy mšano  

byl zde pořízen opis zápisu a originál krátkou cestou vrácen rektorovi.“
89

 

Jak je v poznámce uvedeno, jedná se o opis pro potřeby ministerstva, coţ je na první pohled 

na písemnosti vidět. Je napsána strojopisně na obyčejném kancelářském papíru formátu  

A4. V horním pravém rohu je ručně dopsáno příslušné číslo jednací MŠ. Celý text zápisu je 

v němčině. Je uvedeno datum a místo v pravé horní polovině. V textu je patrná chyba 

 při pořizování opisu – dodatečně je ručně dopsáno v poslední větě prvního odstavce slovo 

„für“. Podpisy zcela chybí, jsou zde uvedena pouze příjmení osob, která originál zápisu 

podepsala. Písemnost je psána v ich-formě, je stručná a informativní. 
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Originální vnější písemnosti rektorátu na oficiálním hlavičkovém kvalitním papíru formátu 

A4, datovaná dne 9. února 1940 v Praze (příloha č. 5.3)
90

. V ní ţádá ředitel univerzitní 

kanceláře a rektorátu o prodlouţení dokladů pro tři pracovníky české univerzity, aby mohli 

uklidit místnosti v právnické fakultě, které rektorát do té doby uţíval. Po formální stránce  

má všechny náleţitosti úřední korespondence. Je na kvalitním hlavičkovém papíře rektorátu 

s vyobrazením znaku univerzity, je v německém jazyce, místo a datum vpravo nahoře.  

Bez oslovení rovnou následuje dispozice dopisu. Na závěr pozdrav a podpis. Styl textu  

je objektivní a uctivý. 

Písemnost datovaná dne 9. srpna 1940 v Praze je to originálem strojopisné odpovědi dotazu 

na ověření absolutoria na hlavičkovém papíru běţného formátu (příloha č. 5.4)
91

. Hlavička  

je bez znaku univerzity, předtištěno je „Rektor University Karlovy“, tedy se jedná přímo  

o hlavičkový papír pro rektora UK, strojopisně je přisáno slovo „české“, níţe vpravo místo  

a datum. Následuje oslovení německého protějšku, text odpovědi a pozdrav. Podepsán  

je rektor Bedřich Hrozný a je připojen i hůře čitelný otisk razítka rektorátu. 

Oproti tomu další originální písemnost datována 30. ledna 1941 v Praze postrádá známky 

oficiálnost (příloha č. 5.5)
92

. Je to originální písemnost na kvalitním papíru strojopisně 

napsaná. Vlevo nahoře je nadepsán odesílatel se svými tituly ovšem bez uvedení funkce  

na univerzitě spolu s adresou bydliště. Je třeba si povšimnout, ţe v některých písemnost 

křestní jméno pana profesora Hrozného bylo uváděno v jeho české podobě Bedřich, avšak 

v některých jiných písemnostech bylo uţito německé verze Friedrich. Místo a datum  

se nachází na úrovni odesílatele. Adresátem je rektor německé univerzity. Dispozice  

je odpovědí na dotaz ohledně promoce doktora Hugo Kappera na české univerzitě, napsán 

v ich-formě. Závěrečný pozdrav a pouze ruční podpis bez strojopisného přepsání jména  

či funkce. Dopis působí, jako by snad ani nešlo o úřední záleţitost či snad její vyřízení 

zastihlo pana profesora na dovolené, kde neměl při ruce hlavičkový papír, avšak úkol bylo 

třeba rychle vyřešit. 

Třetí originální odpověď na dotaz ohledně ověření absolvování na České univerzitě Karlově 

ze dne 20. září 1941 v Praze (příloha č. 5.6)
93

. Napsán byl na předtištěný hlavičkový papír, 

běţného formátu A4, rektorátu se znakem univerzity. Opět je doplněno ono důleţité slovo 
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„české“ před název univerzity. Je adresován kanceláři rektora německé univerzity, německy 

psaný text v ich-formě v podobě jedné věty podává ţádané informace. I přes uctivý  

tón, ve kterém je dopis napsán, je otázkou, zda byl závěrečný pozdrav vynechán záměrně, 

nebo na něj bylo prostě jen zapomenuto. Podepsán je ředitel kanceláře. 

5.2 Děkanáty fakult 

Oproti rektorátu vedly fakulty o něco různorodější úřední korespondenci, která však neměla 

tak dlouhé trvání, utichá totiţ v první polovině roku 1940. 

Aţ na jednu výjimku se opět jedná o příklady vnějších písemností v nejčastější podobě úřední 

korespondence. Nejhojněji jsou zastoupeny průvodní dopisy, ale nalezneme  

zde i dva soustrastné dopisy a jedno blahopřání k narozeninám. Tematicky se drţí otázek 

nejpalčivějších – odevzdávání budov, místností a vybavení seminářů a ústavů do rukou 

Němců, zastoupena je i otázka zaměstnanců a rovněţ odborných asistentů. Problematické  

je opět téma protokolů, konkrétně protokol o deponování numismatické sbírky FF UK, ale  

dá se předpokládat, ţe vznikl jako písemnost univerzity a ne Uměleckoprůmyslového muzea. 

Převládajícím jazykem písemností je čeština, pouze v případech, kdy věc byla ve spojitosti 

s německou univerzitou, bylo uţito pro vyřízení věci jazyka německého. Ve valné většině  

se jedná o kopie nebo koncepty – nejčastěji je pouţit běţný kancelářský papír horší kvality 

formátu A4 – kdy kopie byly pořízeny současně s originálem za pouţití průklepového  

či kopírovacího papíru, rozmístění jednotlivých částí přesně odpovídá jejich rozmístění  

na originálním hlavičkovém papíru. Kopie jsou označeny razítky dle typu,  

čímţ jsou krom čísla jednacího propojeny s podacími protokoly, který například filozofická 

fakulta vedla aţ do března oficiálně v knize podacího protokolu a následně neoficiálně 

v sešitu, který byl později do Podacího protokolu 1939/40 přidán. 

5.2.1 Písemnosti filozofické fakulty 

Strojopisná kopie průvodního dopisu nadřízenému orgánu Ministerstvu školství a národní 

osvěty ze dne 22. prosince 1939 v Praze (příloha č. 5.7).
94

 K dopisu je připojena i kopie 

odeslané přílohy, v tomto případě jde o Seznam asistentů. Jedná se o písemnost vnějšího  

a korespondenčního typu, vyvedenou objektivním stylem na běţném kancelářském papíru. 

 Od písemností stejného druhu z předchozího období se nijak neliší, tedy na něj navazuje. 

V pravé horní části dopisu pod sebou následují - otisk razítka čísla jednacího  

pro rok 1939/1940 s ručně dopsaným pořadovým číslem, otisk razítka „A.“, řadící tuto 
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písemnost do agendy asistentů, datum. V levé půlce dopisu od shora pod sebou je vypsáno 

číslo jednací, věc, počet příloh. Uprostřed je uveden adresát. Následuje samotná dispozice, 

která je rozdělena do dvou odstavců. Bez pozdravu či jiné závěrečné formulace s podpisem 

děkana. V dolní části je rukou dopsána informace o expedování s podpisem. Drátkem  

ze sešívačky je připojena strojopisná kopie seznamu asistentů. V levém horním rohu  

je uveden celý název původce, níţe uprostřed je nadpis. Seznam je rozdělen do tří sloupců – 

v prvním sloupci je uvedeno jméno s tituly, v druhém k jakému semináři konkrétní asistent 

patří, třetí sloupec zaplňují data, do kdy je asistent ustanoven. Je zde uvedeno 10 asistentů, 

pouze první dva mají pod svým řádkem vtěsnanou ještě doplňující poznámku. 

Z úřední korespondence vnějšího zaměření děkanství fakulty pochází originál sdělení 

studentovi spolu s konceptem tohoto sdělení ze dne 26. února 1940 v Praze  

(příloha č. 5.8 a 5.9)
95

. Originál je napsán strojopisně na hlavičkovém papíru fakulty spolu  

se znakem univerzity. V levé horní části najdeme vyplněné číslo jednací a věc, pole  

„K čís. jedn.“ a „Příloha“ jsou proškrtnuty. V pravé horní části se nachází „v Praze“, které  

je na hlavičkovém papíru předtištěno, a pod ním vyplněné datum. Ve středové části je uveden 

adresát spolu s vnitřní adresou, která je uvedena kompletní (místo, ulice s číslem popisným, 

obec). Text je v jednom odstavci psaný ich-formou a informuje adresáta o úspěšném 

započtení předchozího studia do jeho studia na filozofické fakultě (ţádost byla projednána 

profesorským sborem v říjnu roku 1939). Bez rozloučení se dvěma podpisy – děkana 

 a rektorského komisaře. V levém dolním rohu je rukou dopsáno schválení Ministerstva 

školství a osvěty, které je úředně potvrzeno otiskem razítka ministerstva z července roku 1945 

s podpisy. Strojopisná kopie na běţném kancelářském papíru, vytvořená pravděpodobně 

současně s vytvářením originálu za pomoci kopírovacího papíru – při srovnání obou 

písemností tomu vše odpovídá. V pravém horním rohu pod sebou následují - otisk razítka 

čísla jednacího FF 1939/1940 s ručně dopsaným číslem, otisk razítka „S“ řadící písemnost  

do agendy „Studenti“, datum. Levá horní část se od originálu liší jen tím, ţe v číslu jednacím 

je číslo před prvním lomítkem vypsáno ručně. Adresát s adresou, textem a podpisy plně  

se shodující s originálem. V levé dolní části je ručně dopsáno, ţe si písemnost adresát osobně 

vyzvedl, přidán podpis úředníka, který tento úkon provedl. 
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Koncept dopisu v německém jazyce děkana filozofické fakulty datovaného 8. ledna 1940  

v Praze (příloha č. 5.10)
96

. Papír je ruční výroby, přeloţením napůl vznikl dvojlist. Na přední 

první straně má papír v levém horním rohu předtištěnou hlavičku a jedná se tedy o dopisní 

papír děkana FF. V pravé horní části pod sebou následují – ruční poznámka o odnesení dopisu 

(kam, kým, kdy), otisk razítka čísla jednacího s ručně dopsaným pořadovým číslem, místo 

 a datum, otisk razítka „V“ řadící písemnost do kategorie varií. Dále je oslovení bez doplnění 

vnitřní adresy. Samotný text se skládá z několika odstavců. V prvním děkan odůvodňuje  

svůj list, druhý je úvodem pro seznam kontaktů jednotlivých děkanátů České university 

Karlovy (jména děkanů, adresy a telefonická spojení), třetí přislibuje zaslání kompletního 

seznamu v nejbliţší době, čtvrtý odstavec upozorňuje na přílohu a pátý obsahuje zdvořilostní 

závěrečnou frázi a rozloučení. Podpis je pouze naznačen ručně obyčejnou tuţkou. V konceptu 

jsou tuţkou vepsané opravy a korekturní značky. 

Neúřední korespondenci zastupuje dopis ze dne 16 ledna 1940 v Praze (příloha č. 5.11).
97

  

Na běţném kancelářském papíru formátu A4 je strojopisně vyveden koncept přání ke kulatým 

a významným narozeninám ministra školství v ich-formě citově zabarvené. V pravé horní 

části je uvedeno místo a datum, přes které byl částečně vytvořen otisk razítka s číslem 

jednacím fakulty, číslo před lomítkem je jako vţdy dopsáno ručně. Pod číslem jednacím  

je otisk razítka „V“, jenţ řadí písemnost do skupiny varií. V levé horní části je oslovení, 

následuje samotný text ve třech odstavcích zakončených čtvrtým, který tvoří zdvořilostní 

formulace na rozloučenou. Podpis je pouze naznačen. Uvedeny jsou dále dvě poznámky 

k odeslán - plné jméno s funkcí adresáta, způsob a den doručení s datem zápisu a podpisem. 

Koncept je opravován jak ručně, tak i strojopisně (ve valné většině se jedná o překlepy, chyby 

a změnu formulací). Koncept je datován v den narozenin ministra Jana Kaprase
98

,  

16. ledna 1940, ovšem vznikl před tímto datem, protoţe dle jiţ zmíněné poznámky,  

byl originál dopisu předán panu Sieglovi, aby ho přesně 16. ledna doručil na ministerstvo, 

tento pokyn byl zaznamenán jiţ o tři dny dříve. 
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5.2.2 Písemnosti přírodovědecké fakulty 

Originální vyhotovení spolu s konceptem dvojjazyčného upozornění děkana přírodovědecké 

fakulty všem vrátným budov fakulty bez datace (příloha č. 5.12 a příloha č. 5.13).
99

 Originál 

je vyhotoven strojopisně na hlavičkovém papíru fakulty se znakem university, kontaktní 

adresou a telefonem. Má své číslo jednací, je označen razítkem písmenem „V“ jako agenda 

varií, nemá vypsaný ţádný předmět, rovnou přistupuje k oslovení fakultních vrátných. Hlavní 

text je krátký a výstiţný, psán v ich-formě, rozčleněn do tří krátkých odstavců. Pod českým 

textem je přidán jeho překlad do němčiny. Podepsán je děkan. Kopie je rovněţ strojopisná  

na běţném kancelářském papíru a od originálu se jinak neliší, při srovnání obou písemností  

je pravděpodobné, ţe kopie vznikla při vytváření originálu za pomoci průklepového papíru. 

Pouze na konci listu jsou ručně podepsaní vrátní. Zda podpisy vrátných stvrzují,  

ţe se s upozorněním pouze seznámili, či převzali originály upozornění a vyvěsili je ve svých 

přidělených vrátnicích, není bohuţel jasné. 

5.3 Ústavy a semináře 

Písemnosti ústavů a seminářů, v tomto případě především lékařské a přírodovědecké fakulty, 

jsou obsahově stejné. V drtivé většině se jedná o vnější úřednickou korespondenci,  

kdy v rámci této práce je vţdy adresátem Ministerstvo školství a národní osvěty. Ústavy  

se v tomto období dají rozdělit do dvou kategorií, na ty které pokračovaly ve své činnosti  

či byly z důvodu potřeba znovu otevřeny, a na ty které ukončily svou činnost, avšak nastala 

situace, kterou bylo třeba vyřešit. Časové vymezení korespondenční aktivity se dá na základě 

probádaného materiálu vymezit od roku 1940 aţ do roku 1944. Písemnosti se také v tomto 

čase vykazují nejednotností, kterou můţeme vysvětlit nedostatkem papíru a prostředků. 

Dopis profesora Ţáčka ministerstvu školství ze dne 16. července 1940 v Praze  

(příloha č. 5.14).
100

 Originál dopisu je napsán na běţném běleném papíru formátu A4 a nenese 

ţádnou hlavičku. Odhlédneme-li od razítka příjemce, je zcela jednoduchý. Skládá  

se z adresáta, dispozice je rozdělena do pěti odstavců, chybí zakončovací fráze  

či rozloučení, místo a datum stejně jako podpis jsou společně na jedné úrovni na konci listu. 

Je zde patrná ruční oprava jedné chyby v první větě třetího odstavce. Ich-forma  

je formulována věcně, ovšem v textu je čitelné jisté roztrpčení pisatele nad nastalou situací. 

Po diplomatické stránce je tento list ukázkou čisté plochosti. 
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Ústřední komise pro sběr léčivých rostlin při ministerstvu zdravotnictví a sociální správy vedl 

univerzitní profesor Karel Domin.
101

 K vyřizování záleţitostí této komise pouţil i písemnosti 

Botanické zahrady či formulář přírodovědecké fakulty. Originál ţádost profesora Domina  

o pomocnou sílu pro Ústřední komisi pro sběr léčivých rostli ze dne 27. března 1941 v Praze 

(příloha č. 5.15).
102

 Ţádost je napsána na hlavičkovém kvalitním papíru běţného formát  

A4 botanické zahrady, kde je strojopisně doplněno slovo „české“ před názvem univerzity. 

Pod hlavičkou je strojopisně dopsán celý název komise, z pozice jejíhoţ předsedy  

pan profesor píše. Levá horní část je předtištěna, jako hlavičkových papírů fakulty 

přírodovědecké, tzn. místo pro doplnění čísla jednacího (není vyplněno), věci (vyplněna), 

přílohy (není vyplněno). V pravé horní části je předtištěno místo a prostor pro datum 

s předtištěným rokem pro doplnění. Adresátem je MŠANO. Text je rozdělen do tří odstavců  

a pokračuje na zadní straně listu. Bez pozdravu zakončen podpisem. Ţádost je napsána  

ich-formou, uctivě a současně věcně s opravenou jednou chybou v první větě třetího odstavce. 

Ze stejného roku ovšem z 23. července v Praze pochází předtištěný strojopisně vyplněný 

formulář podepsaný rovněţ profesorem Dominem (příloha č. 5.16).
103

 Formulář na pevnějším 

papíru formátu A4 je rozdělen do několika části. V levé horní části je název univerzity  

a fakulty, tentokrát jiţ ručně ani strojopisně není doplněno důleţité slovo „česká“ před 

jménem univerzity. V pravém horním roku je předtištěno pole „Ústav“ a „Přednosta“, obě 

pole jsou vyplněna. Adresátem je Hospodářská správa provozu vysokých škol v Praze,  

coţ je rovněţ předtištěno. To vede k otázce, zda je formulář skutečně z produkce Univerzity 

Karlovy nebo za jeho vydáním stojí hospodářská správa. Následuje prostor pro samotnou 

ţádost o pěti řádcích, uvedení místa doručení, datum a místo spolu s místem pro podpis 

přednosty ústavu. Pod dělicí čarou nalezneme pole pro případné doplnění konkrétní firmy, 

která má ţádost splnit, v tomto případě ponecháno prázdné. Pod druhou dělicí čarou je prostor 

pro potvrzení správnosti přednostou, rovněţ v tomto případě není vyplněno. Je zvláštní,  

ţe v poli „Ústav“ je napsán Botanický ústav č. univ. Karlovy, ačkoliv na deskách referátníků 

MŠNO je uvedena Ústřední komise pro sběr léčivých rostlin. Dá se odhadnout, ţe tento 

formulář byl vytištěn ještě před počátkem války, či ještě dříve. 
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Zástupcem dvojjazyčných písemností v této části je průvodní dopis profesora Domina  

ze dne 28. dubna 1942 v Praze (příloha č. 5.17).
104

 Originál dopisu je vyhotoven  

na kancelářském bílém papíru běţného formátu A4. Hlavička je napsána strojopisně  

a následující text je rozdělen na dvě zrcadlové části, na německou a českou. Je uvedeno místo 

a datum, věc, číslo jednací a přílohy. Adresátem je Ministerstvo školství v Praze.  

Text sám je krátký, věcný a v ich-formě, v české části je moţné zaznamenat opravu jednoho 

překlepu. Německý text je rozdělen do dvou odstavců, ovšem český má jen jeden. Pod ručním 

podpisem je strojově vypsán titul a pozice, ze které pan profesor píše, opět dvojjazyčně. 

Nadřazenost němčiny je jasně čitelná – v hlavičce a v části podpisu je uvedena jako první  

a německý text sám se nachází v levé části listu. 

Jediným písemným dokladem náleţejícímu semináři spadajícího pod právnickou fakultu,  

je stvrzenka správnosti dodávky knih profesora Františka Vavřínka
105

, který působil jako 

ředitel Semináře ústavního a správního práva, ze dne 11. září 1942 v Praze  

(příloha č. 5.18).
106

 Stvrzenka je napsána na běţném kancelářském papíru původně formátu 

A4, který byl přepůlen, a druhá půlka byla odstraněna. Bez hlavičky, strojově napsáno  

v ich-formě, velmi úsporně a stroze formulováno, bez adresáta, připojená příloha (účet 

k proplacení) je zmíněna v textu. Ve spodní části uţ jen místo a datum spolu s podpisem. 

Dva průvodní dopisy Ústavu pathologicko-anatomického University Karlovy, první  

ze dne 15. prosince 1942 v Praze a druhý z 30. října 1944 v Praze (příloha č. 5.19
107

 a příloha 

č. 5.20
108

), adresované ministerstvu školství, oba ţádající o úhradu přiloţených účtů. Srovnání 

obou průvodních dopisů, které jsou ve své podstatě stejné, ale přesto mají své rozdílnosti, 

dokazuje jasně nejednotnost nejenom mezi jednotlivými ústavy, coţ je pochopitelné,  

ale i v rámci jednoho ústavu s odstupem dvou let. Oba jsou na stejném druhu oficiálního 

hlavičkového papíru ústavu, oba mají řádně u názvu univerzity doplněno slovo „české“. 

Dřívější dopis z prosince 1942 je psán česky, pozdější odpis z října 1944 je v němčině,  

s tím souvisí i úprava hlavičky u druhého dopisu, kde je nad českou předtištěnou hlavičkou 

strojopisně dopsán německý název ústavu. Místo a datum je u obou písemností na shodném 
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místě vpravo nahoře, dopis v němčině oproti tomu v češtině má nad adresátem uveden počet 

příloh, adresát, krátký text (český je vyveden v ich-formě, německý v objektivním stylu), 

podpis a otisk razítka. U otisků razítek je třeba se pozastavit. Obě jsou dvojjazyčná, ovšem 

ačkoliv jsou oba dopisy podepsány stejnou osobou ve stejné funkci, razítka jsou rozdílná.  

Na písemnosti z 15. prosince zní otisk – Prosektur D. Allg. Krankenhauses in Prag, 

Prosektura v V. nemocnice v Praze, ale otisk razítka z písemnosti z 30. října je ve znění – 

Pathologish-anatomisches Institut d. tsch. Karls-Universität, Pathologicko-anatomický ústav 

Č. Karlovy university. Poprvé patří otisk razítku Všeobecné nemocnice v Praze a podruhé je 

to uţ razítko univerzitního ústavu. 
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6 Zvláštní letní semestr 1945 (9.5.1945-30.9.1945) 

Ačkoliv zvláštní letní semestr 1945 vybočuje z vytyčeného rámce zaměřeného na čas okupace 

českých zemí nacistickou mocí, má ke všem zkoumaným obdobím vztah, jelikoţ tvoří 

přechod k běţnému stavu úředního ţivota před podzimem 1938. Agenda se postupně snaţí 

získat podobu, jakou měla v čase svého běţného fungování. Vnitřní a vnější komunikace  

je oţivena v podobě z doby před uzavřením. Z vnitřních písemností se vrací se protokoly 

z profesorských schůzí a s nimi spojené písemnosti, komunikace mezi jednotlivými částmi 

univerzity opět funguje, vydávány jsou vyhlášky upravující prvé řadě studijní záleţitosti.  

Ve vnějším styku se vede velmi ţivá úřední i neúřední korespondence, které jsou četností 

navzájem vyrovnané. V neúřední korespondenci je častým produktem děkovný dopis, kterým 

se odpovídá nejenom na přání k opětovnému otevření bran nejstarší české univerzity,  

ale také děkovná odmítnutí pozvánek na slavnostní akce či zasedání a různé nabídky pomoci. 

Objevují se písemnosti typu povolení, potvrzení a osvědčení, které souvisí s dobou vzniku. 

Podobně na tom jsou i ţádosti o zvláštní příděl cigaret pro pracovníky univerzity. 

 Jsou obnovována spojení se zahraničními institucemi, v tomto období převaţuje u těchto 

písemností uţití anglického jazyka. Řeší se agenda s nadřízenými orgány  

(Ministerstvo školství a národní osvěty, Zemský úřad v Praze, Hospodářská správy vysokých 

škol v Praze), oslovovány jsou firmy s objednávkami na potřebný kancelářský materiál  

a vybavení. Celkově tento čas se dá charakterizovat jako činorodý. Mezi dokumenty 

převládají opisy. Forma písemností kontinuálně pokračuje, zajímavým prvkem  

zde jsou pouţité papíry pro koncepty, na nichţ bývají předtištěné texty z doby válečné  

nebo i předválečné, které se k univerzitě nevztahují, popřípadě převzetí referátníku 

ministerstva školství. Atmosféra se promítla v tomto období do písemností poměrně silně,  

a to díky nárůstu neúředních písemností, kde je prostor i pro vyjádření citů. Znatelný  

je tón radostný, úlevný a nadějný. 

6.1 Rektorát 

Rektorát UK velkou měrou navázal na období před druhou světovou válkou. Ze skupiny 

vnějších písemností je nejvíce zastoupena úřední i neúřední korespondence, ať uţ v rámci 

univerzity, tak rovněţ i s nadřízenými orgány, soukromými osobami, firmami a zahraničními 

institucemi. K vnitřním písemnostem můţeme zařadit četné zprávy ze zasedání komisí  

a akademického senátu, spolu například s vyhláškami a oběţníky. 
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Koncept zápisu ze schůze reprezentantů Univerzity Karlovy konané  

dne 11. května 1945 v Praze (příloha č. 6.1)
109

. Strojopisný koncept zabírá dva listy běţného 

úředního běleného papíru formátu A4, listy jsou k sobě spojeny v levých horních rozích 

drátkem ze sešívačky. V pravém horním rohu je rukou napsané číslo jednací, pod ním značka 

ad acta a otisk razítka „V“ řadící zápis do kategorie varií v podacím protokolu. Nadpis  

je podtrţený, následují informace o dni a místě konání. Jsou vypsáni všichni přítomní 

representanti. Text je členěn do odstavů, kdy kaţdý pojímá jedno téma, je psán objektivním 

stylem a budí dojem reálného zachycení jednání bez následné stylizace. Tuţkou  

jsou opraveny překlepy spolu s interpunkcí především na prvním listě, na druhém listě  

je patrná strojopisná vpiska u prvního odstavce. 

Referátník Univerzity Karlovy č. j. 236/1945 ze dne 5. června 1945 v Praze (příloha č. 6.2)
110

. 

Tento referátník byl předtištěn pro Ministerstvo školství a osvěty, jak se dostal na rektorát  

UK a byl pouţit pro jeho spisovou agendu, zřejmé není, ale tento konkrétní kus není 

osamocený případ. Na zde vybraném exempláři je název ministerstva přeškrtnut ručně perem 

jednou čarou, kdy nad předtištěný text bylo razítkem přidáno jméno university a vedle 

šablona pro číslo jednací v roce 1945 (pořadové číslo je ručně dopsáno). Na referátníku  

jsou strojopisně vyplněna pole pro číslo jednací, věc, datum přijetí podání a jeho původce, 

ručně je vypsáno pole pro expedici. Nechybí otisk razítka „V“ a „19 /45“. Pro srovnání  

je přidán i původní originální referátní rektorátu (příloha č. 6.3)
111

 na neběleném 

kancelářském papíru formátu A4. Na první pohled byl tento vytvořen na míru rektorátu  

UK. Předtištěna je hlavička v horním levém rohu bez znaku univerzity, pod ní nalezneme 

prostor pro věc. V pravém sloupci jsou pole – Sběrný arch, vypsány všechny fakulty. Na dolní 

okraj slouţí pro zaspání vyřízení a uloţení spisu. Chybí předtištěné pole pro číslo jednací, 

které tím pádem musí být přidáno za pomoci razítka, či dopsáno ručně. 

Manifest rektora u příleţitosti oslav Jana Husa v červenci 1945 v Praze (příloha č. 6.4)
112

. 

Sám projev nenese ţádné datum, je k němu však připojena kopie dopisu datovaného  

dne 11. července 1945 v Praze. Dopis je adresován Osvětovému odboru hl. m. Prahy  

a je pod ním podepsán rektor spolu s univerzitním notářem. Ačkoliv je text psán objektivním 

stylem, je značně emotivní, a to v negativní rovině, neboť osvětový odbor opomněl oslovit 

rektora k účasti na přípravách a pozvat ho na samotné oslavy, coţ bývalo letitou tradicí 
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v dobách demokratické Československé republiky. V kopii dopisu není uveden počet příloh, 

tedy připojený manifest pravděpodobně nebyl expedován s originálem dopisu. Manifest  

je strojopisně napsán na běţném kancelářském papíru, drátkem ze sešívačky připojen ke kopii 

dopisu ze dne 11. července 1945. Tuţkou je na prvním listu nahoře napsáno Jan Hus – oslavy 

1945, bez dalších bliţších informací následuje text manifestu členěn do jednotlivých 

odstavců. 

Kopie zprávy z návštěvy rektora u amerického velvyslance v Praze dne 5. září 1945 v Praze 

(příloha č. 6.5)
113

. Určena za kopii byla na základě pouţitého papíru, který má běţný formát 

 A4 a je bělený, na zadní straně je však předtištěna hlavička velitele Waffen-SS Čechy 

 a Morava (Der Befehlshaber der Waffen-SS Böhmen und Mähren). Písemnost bez dalších 

dokumentů je strojopisně vyvedena. V pravém horním rohu je otisk razítka čísla jednacího 

doplněného o pořadové číslo, pod ním následuje podtrţením zvýrazněný nadpis, dále 

navazuje text členěný do šesti odstavců, v pravém dolním rohu je otisk úředního razítka  

o přijetí dokumentu dne 7. září 1945 bez dalších příloh, s uvedeným přiděleným číslem 

jednacím. Na druhé straně listu text pokračuje dokončením šestého odstavce z předchozí 

strany a dvěma dalšími. Zpráva je bez podpisu nebo data. Ručně je pod textem přisáno 

vyřízení věci ad acta s datem 26. ledna 1946 a podpisem. 

Kopie úředního dopisu ředitele univerzitní kanceláře Ministerstvu školství a národní osvěty  

ze dne 6. června 1945 v Praze (příloha č. 6.6)
114

. Strojopisné sdělení na běţném kancelářském 

papíru formátu A4 je typickým představitelem vnější úřední korespondence. V pravém 

horním rohu otisk razítka čísla jednacího, rukou dopsané pořadové číslo, pod ním místo  

a datum, otisk razítka „V“ spolu s otiskem 19/4. V levé polovině listu nahoře strojopisně 

vypsaná hlavička rektorátu, ručně napsané číslo jednací, adresát (tentokrát specifikován 

odborem a přesnou vnitřní adresou). Text je jedno odstavcový a jedná se o krátké sdělení 

aktuálního umístění rektorátu. Dole vpravo podpis, kdy vlevo od podpisu je ruční poznámka 

perem o expedování listu s podpisem. 

Zbytek rektorátní obálky, která obsahovala děkovný dopis rektora jakémusi panu Josefovi 

Kučkovi z Moravské Ostravy, který zaslal blahopřejný dopis rektorovi, s poštovním razítkem 

s datem 18. června 1945 v Praze (příloha č. 6.7)
115

. Obálka nese hlavičku rektorátu bez znaku 

univerzity, pod ní se nachází velké pole pro uvedení adresáta, v levém dolním rohu  
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je předtištěno pole „Úřední věc pošt. prosta.“ a „Čísl.“ Vpravo vedle je špatně čitelný otisk 

rektorátního razítka a dolní pravý roh je pravděpodobně vyhrazen pro adresu. 

Kopie blahopřejného dopisu rektora lékařce Mileně Albrechtové-Šimůnkové datovaný  

dne 1. září 1945 v Praze (příloha č. 6.8)
116

 Kopie je strojopisně vyvedena na běţném 

neběleném kancelářském papíru formátu A4. Chybí číslo jednací. V pravém horním rohu 

datum a místo, oslovení, dispozice v jednom odstavci psaná ich-formou ve vřelém tónu. 

Závěrečný pozdrav ve tvaru dnes jiţ starosvětském, který i v neúřední korespondenci 

rektorátu je ojedinělý (alespoň v probádaném mnoţství archivních materiálů pro tuto práci). 

Bez podpisu, pouze s plným jménem adresátky a celým znění adresy, kam se má dopis 

odeslat. Ručně připsána poznámka o expedici s podpisem. 

6.2 Děkanáty fakult 

Fakulty se ve Zvláštním letním semestru 1945 především věnovaly svému vnitřnímu ţivotu 

spolu se sbíráním zpráv o stavu svých ústavů a seminářů po letech okupace, které postupovaly 

dál. Hojně jsou zastoupeny písemnosti týkající se schůzí profesorských sborů fakulty 

filozofické, přírodovědecké a právnické. Tyto písemnosti vnitřní povahy – program schůzí, 

dodatky k programům schůzí, pozvánky na schůze, výpisy z protokolů a prezenční listiny – 

navázaly ve stejném duchu tam, kde v listopadu 1939 byly přerušeny. Jediný rozdíl, který  

je zaznamenatelný, nalezneme v protokolech sboru filozofické fakulty, které jsou nadepsány 

nově slovem „Zápis“ místo „Protokol“, přesto se o nich v průvodních dopisech stále mluví 

jako o protokolech. Z toho důvodu se jimi zde dále nebudu zabývat, jejich hodnota je spíše  

po stránce obsahové neţli diplomatické. Z vnitřních písemností ani nechybí vyhlášky  

či rozesílání opisů dokumentů nadřízených úřadů po fakultách na vědomí. Velmi časté  

jsou zprávy o stavu fakult jako celku, jímţ byly pokladem zprávy jednotlivých seminářů  

a ústavů, a nechybí ani běţná úřednická korespondence především s rektorátem. 

6.2.1 Písemnosti filozofické fakulty: 

Ukázkový koncept vnější písemnosti z řady korespondence je dodatkový koncept  

pro MŠNO ze dne 11. června 1945 v Praze (příloha č. 6.9)
117

. Koncept sám o sobě není příliš 

zajímavý. Skládá se ze tří strojopisně popsaných listů, kdy ručně jsou doplněny poznámky  

a opravy, jedná se o přehled obsazení jednotlivých ústavů/seminářů a jejich stolic. V pravém 

horním rohu je otisknuta šablona pro číslo jednací FF pro rok 1945, pořadové číslo je ručně 
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doplněno, vedle čísla jednacího je ručně dopsáno červenou tuţkou, ţe bylo odesláno.  

Pod číslem jednacím je místo a datum, a rovněţ otisk razítka „P“ váţící se k agendě profesů. 

Adresát s krátkou vnitřní adresou, po níţ následuje úvodní věta, mající za cíl uvést přehled 

jednotlivých ústavů a seminářů, a to aţ na stranu třetí, kde poslední odstavec shrnuje počet  

a stav stolic a předpokládá do budoucna posun k předválečným počtům. Text je psán  

ich-formou. Naznačený podpis děkana, ovšem bez podpisu, pod kterým je ještě ručně dopsaná 

poznámka. Co na první pohled upoutá je formát a druh papíru. Písemnost nemá typický  

A4 formát, ačkoliv papír vykazuje jistou kvalitu. Zaujmou jistě zadní strany listů konceptu,  

na kterých je předtištěn Průvodní list dobytčí. Samo o sobě by to nebylo aţ tak zvláštní, 

protoţe po válce byl nedostatek všeho, který započal jiţ s okupačními lety a měl tendenci  

se stupňovat, ale ţe se jedná o Průvodní list dobytčí z Jindřichova Hradce při důkladnějším 

prostudování, zarazí. Je moţné se pouze dohadovat, jak se tento papír dostal na Filozofickou 

fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde se z něj stal papír konceptový. Dobytčí 

 list byl pravděpodobně vytištěn někdy ve 20. letech 20. století, jelikoţ ve spodní části  

pro uvedení data a současně i v oblasti poznámky je jasně zřetelně předtištěno pro uvedení 

roku 192… 

Bez typické písemnosti z běţné agendy fakulty by ukázky nebyly úplné, proto následuje 

strojopisná kopie průvodního dopisu vnitřní povahy ponechána pro potřeby fakulty datovaná 

ze dne 6. června 1945 v Praze (příloha č. 6.10)
118

. Jedná ses o běţný kancelářský papír 

formátu A4. Je to ten druh písemnosti, který je zde zmiňován nejčastěji. V pravém horním 

rohu otisk razítka čísla jednacího, pořadové číslo dopsáno ručně, v levém horní části vypsané 

strojopisně číslo jednací, následuje věc a počet příloh. Zrcadlově v pravé části je uvedeno 

datum. Vypsaný adresát, bez dalšího oslovení pokračuje krátký jedno-odstavcový  

text v ich-formě. Níţe podpis a otisk razítka s datem vypravení a podpisem potvrzující 

vypravení. 

Velmi podobně jako předchozí kopie průvodního dopisu si stojí i ručně psaný koncept sdělení 

děkana ze dne 7. července 1945 v Praze (příloha č. 6.11)
119

. Koncept sdělení je napsán na 

běţném ţlutém kancelářském papíru formátu A4. Vpravo nahoře otisk čísla jednacího 

s dopsaným pořadovým číslem, vlevo nahoře otisk razítka s datem, o řádek níţ číslo jednací 

ručně napsané a pod tím sama věc. Jelikoţ se jedná o písemnost vnitřní povahy, je adresována  

všem profesorům, docentům a lektorům FF. Nechybí ani otisk razítka „P“ určující agendu 
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jako profesorskou. Textu je opět pouze jeden odstavec psán v ich-formě, stručně  

a informativně, zakončeno podpisem toho času úřadujícího děkana. Informativní jsou ručně 

(modrou tuţkou) dopsané poznámky, které udávají, co se má se sdělením udát, pro koho 

všeho se má zaslat originál (všem adresátům – profesoři, docenti, lektoři) a kam se mají 

zaloţit vyhotovené kopie (jedna se má připojit k aktům a druhá k normáliím). Na konci 

písemnosti je jasně čitelný otisk razítka označující, kdy byly originály expedovány. 

Fakulty a stejně tak i rektorát dále pokračovaly v praxi vytváření opisů úředních dokumentů, 

které jim byly doručeny nadřízenými úřady, pro vlastní potřebu a informování všech, kterých 

se daná záleţitost týkala. Strojopisný opis sdělení hospodářské správy provozu vysokých  

škol v Praze ze dne 14. července 1945 v Praze (příloha č. 6.12)
120

 bylo v úplnosti přepsáno  

na obyčejný nebělený kancelářský papír, v textu je viditelné vepsání opomenutých 

 dvou slov při přepisu. Opis je od úředního pokynu děkana oddělen čarou z pomlček. Pokyn 

se skládá – původce (děkanství FF), místa a data (25. července 1945 v Praze), čísla jednacího, 

adresátů (ředitelům ústavů a seminářů), samotného pokynu (na vědomí) a naznačeného 

podpisu bez jeho ručního provedení. 

6.2.2 Písemnost přírodovědecké fakulty: 

Ukázkou zprávy o škodách za celou fakultu je originál memoranda přírodovědecké fakulty 

pro americkou misi ze dne 18. srpna 1945 v Praze (příloha č. 6.13)
121

, které informuje  

o škodách v ústavech a laboratořích a o perzekuci profesorů a studentů, kdy adresátem 

 je rektorát UK. Skládá se ze tří listů textu a dvou listů fotografických příloh. První  

list je hlavičkový papír fakulty se znakem univerzity, bělený, formátu A4, druhý a třetí  

list jsou bez hlavičky – byl pouţit kvalitní bělený kancelářský papír. V pravém horním rohu  

je otisk razítka s šablonou pro číslo jedna rektorátu, pořadové číslo je ručně dopsáno. 

V hlavičce přírodovědecké fakulty je opravena adresa. Předtištěná pole jsou stejná jako  

u předchozích hlavičkových papírů této fakulty (vlevo pole pro číslo jednací, věc, odpověď  

na došlé číslo jednací, přílohy; vpravo pole místo a datum). Ve středu vypsán adresát. 

Následuje text členěný do odstavců, který končí na třetím listu podpisem děkana. Stránkování 

nalezneme v horním okraji druhého a třetího listu strojopisně napsáno.  

Text je psán objektivním stylem, který je v úvodní části (první dva odstavce) mírně citově 

zabarven. Zbytek textu je výčtem informací o škodách jednotlivých a potřebách ústavů spolu  

se semináři, předposlední dva odstavce na třetím listu jsou věnovány vyjmenování profesorů  
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a docentů, kteří byli internováni, zatčeni nebo zemřeli během okupačních let, a zmínce  

o perzekuci rovněţ v řadách studenstva. Poslední odstavec je závěrečným krátkým shrnutím 

důsledků německé okupace pro fakultu. Je zajímavé, ţe text na posledním listu nezachovává 

stejné okraje jako na předchozích. Přílohou jsou dva dvojlisty neběleného kancelářského 

papíru, které byly vytvořeny přehnutím napůl formátu A3. Vţdy na přední straně dvojlistu 

jsou nalepeny dokumentující černobílé fotografie, zachycující především neutěšený  

stav místností ve Viničné ulici. Popisky k jednotlivým fotografiím nejsou, pouze  

text na ně odkazuje na třetí straně v odstavci šestém. Spolu s originálem memoranda  

byl na rektorát doručen i opis, na kterém najdeme otisk razítka univerzity (došlo, počet příloh, 

číslo jednací). 

6.2.3 Písemnost právnické fakulty: 

Originální odpověď právnické fakulty ze dne 30. srpna 1945 v Praze na přípis rektorátu 

(příloha č. 6.14)
122

. Odpověď je vyvedena na kvalitním běleném hlavičkovém papíru, který 

má formát A5 (zda měl papír původně formát A4 a byl přepůlen aţ při vytváření písemnosti, 

není jednoznačně patrné, spodní okraj nenese známky roztřepení, tedy řez byl proveden čistě, 

ale dá se předpokládat, ţe byl přepůlen dodatečně pro potřeby děkanátu a nebyl v takovéto 

podobě objednán). Běţná forma předtištěné hlavičky s poli pro vyplnění bez následných 

opravných zásahů s vyplněnými poli číslo jednací, odpověď k č.j., věc a datum. Uveden 

adresát s krátkou formou vnitřní adresy. Text je sestaven jedním krátkým odstavcem, psaný 

v ich-formě v úředním stylu. Podepsán je děkan fakulty a vedle podpisu je jasně čitelný otisk 

fakultního razítka. Přípis je doplněn o úřední otisky razítek, která obdrţel při přijetí  

na rektorátu UK – v horním pravém rohu otisk šablony čísla jednacího ručně dopsaného  

a v dolním levém rohu razítko z podatelny s údaji o přijetí přípisu, počtu příloh a přiřazeném 

číslu. 

6.2.4 Písemnosti lékařské a bohoslovecké fakulty 

Pro srovnání jsou přidány po jedné písemnosti lékařské a bohoslovecké fakulty, a to vzhledem 

k jejich hlavičkám (příloha č. 6.15
123

 a příloha č. 6.16
124

). Písemnosti sami sobě nejsou 

zvláštní ani po diplomatické ani po obsahové stránce. Byly vybrány pro svou hlavičku, která 

je pro zvláštní semestr 1945 signifikantní. Lékařská fakulta nejčastěji pouţívala kvalitní 

bělený kancelářský papír s předtištěnou malou hlavičkou v levém horním rohu. Podobně  
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na tom byla bohoslovecká fakulta, která nepouţívala papíry s předtištěnou hlavičkou,  

ale tu nahrazovala otiskem razítka, který ji nahrazoval. V tomto období obě fakulty ustoupily 

od pouţívání papírů s velkou předtištěnou hlavičkou zabírající celou šíří horní části listu. 

6.3 Ústavy 

Dokumenty ústavů a seminářů jednotlivých fakult v tomto období nejsou příliš hojně 

zastoupeny. Především se jedná o vnitřní písemnosti v rámci univerzity. Nejvíce  

jsou zastoupeny objednávky a přípisy či zprávy o škodách, ke kterým došlo během 

okupačních let. 

První ukázka a současně je originální odpověď Orientálního ústavu rektorátu  

ze dne 17. července 1945 v Praze (příloha č. 6.17)
125

. Písemnost je na originálním 

hlavičkovém kvalitním papíru formátu A4, kdy v hlavičce je strojopisně změněna adresa. 

V levé části má předtištěná pole pro číslo jednací (vyplněno) a věc, v pravém horní části 

předtištěno místo a pole pro doplnění data (rovněţ vyplněno). Adresátem je rektorát 

 UK s krátkou vnitřní adresou. Následuje řádné oslovení pana rektora a text sestavený  

do jednoho souvislého odstavce. Dopis je zakončen rozloučením a ručním podpisem  

se strojopisným uvedením pozice. V dolní části uprostřed je dobře čitelný modrý otisk razítka 

Orientálního ústavu. Text je formulován v objektivním stylu, věcně, krátce. Na tomto listu 

můţeme sledovat, co se s písemností stala po jejím doručení rektorátu. Bylo jí přiděleno číslo 

jednací (v pravém horním rohu otisk razítka se šablonou č.j. k ručnímu dovyplnění),  

o něco níţe na úrovni uvedeného adresáta otisk „V“ zařídí věc do varií. V dolním levém rohu 

jasně čitelný, čtvercový otisk úředního razítko podatelny UK skládající se z – názvu instituce, 

místa pro doplnění data přijetí spolu s počtem příloh a pořadovým číslem. V pravém dolním 

rohu ručně vyvedená poznámka o vzetí na vědomí a vyřízení ad acta s datem a podpisem. 

Druhou je krátká zpráva přednosty psychiatrické kliniky adresované děkanátu lékařské 

fakulty a ze dne 10. srpna 1945 (příloha č. 6.18)
126

. Dopis je pořízen na hnědém kancelářském 

papíru horší kvality. V levém horním rohu najedeme otisk razítka s názvem kliniky a adresou, 

který nahrazuje hlavičku. Pod se nachází „Věc“ a pod ní „Č.j.“. V pravé horní části  

je uvedeno místo a datum. Následuje adresát s krátkou vnitřní adresou. Text se skládá  

ze čtyř odstavců. První odstavec je úvodní a informuje o dalším obsahu, zbylé tři popisují  

stav kliniky, jak se na něm podepsaly roky okupace. Bez rozloučení je podepsán přednosta 
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kliniky. Vlevo od podpisu najdeme jasně čitelný otisk razítka psychiatrické kliniky v černé 

barvě. Text je psán v objektivním stylu, bez emocí či citového zabarvení, stručně se předkládá 

nejdůleţitější informace. 
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7 Závěr 

Předloţená práce zevrubně analyzovala rozsáhlý soubor písemností nalezených ve vybraných 

fondech Archivu Univerzity Karlovy a Národního archivu ČR. Analýza dokumentů umoţnila 

následující zobecnění. 

Nejčastějšími adresáty vnějších písemností byly nadřízené úřady - Ministerstvo školství 

 a národní osvěty, Zemský úřad v Praze a Hospodářská správa vysokých škol v Praze. 

V neúřední vnější korespondenci jako byla například blahopřání k různým výročím  

a kondolence zahrnovala veřejně činné osoby, ať uţ na poli akademickém, tak i mimo  

něj. Vnitřní písemný kontakt probíhal mezi jednotlivými částmi univerzity hierarchicky, tedy 

z rektorátu na děkanáty fakult, z děkanátů fakult na semináře spolu s ústavy, tento model 

fungoval i opačně. Z dochovaných materiálů je poznatelný plynulý úřední  

styk a bezproblémová spolupráce jednotlivých částí, kdy předávání konkrétních záleţitostí 

bylo delegováno příslušnému kompetentnímu článku v dané problematice. V materiálu nebyl 

nalezen doklad pravidelné komunikace mezi děkanáty fakult navzájem nebo mezi ústavy  

a semináři jedné či různých fakult. Výše uvedená zjištění platí jak pro období druhé 

republiky, tak pro protektorát a stejné schéma se uplatňuje i v čase zvláštního letního semestru 

1945. Období uzavření vysokých škol je specifické v tom, ţe do institucí pravidelné vnější 

úřední korespondence přichází rektorát Německé univerzity v Praze a během první poloviny 

roku 1940 se vytrácí vnitřní komunikace rektorátu s fakultami a fakultami se semináři  

a ústavy s tím, ţe fakulty se ve stejném čase odmlčují. 

Úřední agenda univerzity se skládá především z aktového materiálu, korespondence  

a protokolů ze schůzí profesorského sboru nebo akademického senátu. Tyto písemnosti  

jsou kaţdodenním „chlebem“ úředníků a velká většina se s cyklickou pravidelností semestr  

za semestrem opakuje. Je to kontinuální řada, která doznává velkých změn pouze v případě 

zásahu do zavedeného akademického ţivota. 

Období druhé republiky kontinuálně navázalo na předchozí akademický rok, jako v letech 

spadajících do času demokratické republiky. Agenda je různorodá méně dotčená dobou 

vzniku a oproti předchozím letům došlo k jejímu mírnému nárůstu. Z hlediska formy  

se písemnosti nijak zásadně neproměňují, převaţující jsou většinou písemnosti strojopisného 

původu na papíru formát A4, uţití běţného kancelářského papíru nebo hlavičkového papíru 

 je v závislosti na mnoţství pořizovaných opisů a originálů. V tomto případě je stav poměrně 

vyrovnaný. Signifikantním zde je uţití různých druhů razítek, které mají úředníkům ulehčit 



59 
 

nejčastěji se opakující úkony během zpracovávání písemností. Převládá úřední a neúřední 

korespondence spolu s protokoly ze schůzí profesorského sboru a akademického senátu,  

ale nalezneme zde i seznamy a statistické výkazy, či vyhlášky. 

Protektorát plynule udrţoval stav z předchozího období. Agenda je stále ve stejném duchu  

a udrţuje růstovou tendenci. Forma zůstává beze změn, odpadla různorodost uţitých úředních 

razítek. Převládá stále úřední a neúřední korespondence s protokoly ze schůzí profesorského 

sboru, seznamy a statistické výkazy pokračují rovněţ. Počet vyhlášek a opatření oproti 

minulému časovému období znatelně narostl, začíná se v tomto ohledu projevovat 

charakteristický rys okupační politiky, který je zaznamenatelný ve všech sférách ţivota.  

Ve vnitřní ani vnější komunikaci nedošlo ke změně, tedy se tlak okupační mocnosti 

neprosadil do té míry, aby byl zasaţen vnější ani vnitřní komunikační styk univerzity,  

coţ dokládají materiály, které jsou takřka výhradně v češtině. Atmosféra je citelná ze všech 

vydaných vyhlášek, opatření a pokynů, ale mírně prostupuje uţ i některé písemnosti úřední 

povahy, a to především ve své naléhavosti. 

Zlomovým bodem je uzavření vysokých škol, který narušuje plynulou kontinuálnost vývoje 

úřednického aparátu univerzity. Agenda doznala skokového zredukování nejenom zastavením 

výuky, ale rovněţ i zavřením většiny ústavů a seminářů (výjimku zde tvořily některé ústavy 

lékařské a přírodovědecké fakulty, které byly pro své zaměření opět otevřeny), tím pádem 

byla ztracena většina kaţdodenní agendy. Forma písemností pokračuje, s tím ţe staré 

předtištěné hlavičkové papíry jsou upravovány, aby odpovídaly novým poměrům. Po květnu 

1940 je do nich ručně nebo strojopisně vpisováno slovo „česká“ před název univerzity, také 

byly doplňovány německé překlady hlaviček. 

Ačkoliv zvláštní letní semestr 1945 vybočuje z vytyčeného rámce zaměřeného na okupaci 

českých zemí nacistickou mocí, má ke všem zkoumaným obdobím vztah, jelikoţ tvoří 

přechodové období návratu k běţnému stavu úředního ţivota. Agenda se postupně snaţí vrátit 

do podoby, kdy byla přerušena. Produkovány jsou opět protokoly ze schůzí profesorského 

sboru a s nimi spojené písemnosti, vede se velmi ţivá úřední i neúřední korespondence, které 

jsou četností navzájem vyrovnané. Objevují se písemnosti typu povolení, potvrzení  

a osvědčení, které souvisí s dobou vzniku. Vnitřní a vnější komunikace je oţivena v podobě 

z doby před uzavřením. Řeší se agenda s nadřízenými orgány (Ministerstvo školství a osvěty, 

Zemský úřad v Praze, Hospodářská správy vysokých škol v Praze), oslovovány jsou firmy 

s objednávkami na potřebný kancelářský materiál a vybavení, velmi výrazná je neúřední 
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korespondence, a to včetně té se zahraničními institucemi (s tím souvisí i častá komunikace 

hlavně v anglickém jazyce). Celkově se tento čas dá charakterizovat jako činorodý. Mezi 

dokumenty převládají opisy a forma písemností kontinuálně pokračuje. Zajímavým prvkem 

zde jsou pouţité papíry hlavně pro koncepty, na nichţ bývají předtištěné texty z doby válečné 

nebo i předválečné, které se k univerzitě nevztahují. 

Poměr mezi originály a opisy je přibliţně vyrovnaný vezmeme-li v úvahu, ţe většina 

probádaného materiálu patří do fondů původce. Za druhé republiky a protektorátu je poměr 

velmi vyrovnaný. V čase uzavření vysokých škol převládají originální písemnosti, protoţe 

opisy pro úřední účely nebylo třeba při zbývající agendě pořizovat. Ve zvláštním letním 

semestru 1945 se počet originálů a opisů opět dorovnává, s tím ţe opisy zde mají mírnou 

početní převahu. Výrazné mnoţství konceptů patří především do oblasti protokolů ze schůzí, 

méně se uţ vyskytují v běţné úřední agendě. 

Z hlediska jazykového lze sumarizovat, ţe jsou písemnosti psány česky, německy  

i dvojjazyčně, při pohledu na časovou osu se na základě prozkoumaných dokumentů jeví 

následující vývoj. Druhá republika je na tomto poli beze změn oproti předchozím letům  

a čeština je hlavním komunikačním jazykem. V období protektorátu pokračuje agenda 

v tomto duchu s uţitím češtiny pro všechny druhy komunikace. Po uzavření vysokých  

škol dochází ke změně. Pozvolna se projevuje zvyšující se podíl německy psaných 

písemností. Tato skutečnost zapadá do celkového vývoje úředního styku v protektorátu,  

kdy postupně dochází k prolnutí autonomní protektorátní a okupační správy a následné 

germanizaci úřadů v důsledku Heydrichovy správní reformy, v té době dochází k prolnutí 

autonomní protektorátní a okupační správy. Do roku 1942 je moţné nalézti řadu česky 

psaných písemností v úředním styku, v roce 1942 se přechází k dvojjazyčnosti, kterou v roce 

1943 vystřídá pouhá němčina. Specifická v tomto ohledu je úřední korespondence mezi 

českou a německou univerzitou, která je po 17. listopadu 1939 vedena pouze v němčině. 

Okrajovou záleţitostí ve variích z doby druhé republiky a protektorátu je i cizojazyčná 

korespondence se zahraničními institucemi, které byly nebo chtěly navázat  

vztah s univerzitou, a to především ve francouzštině, angličtině a španělštině. Silná byla 

naopak cizojazyčná korespondence se zahraničím v době zvláštního letního semestru,  

a to hlavně v anglickém. 

Celkově z hlediska obsahu písemností lze poukázat na dvě základní etapy, a to do uzavření 

vysokých škol, kdy agenda probíhá v přímé návaznosti na předmnichovské období. 
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Předmětem jsou běţné záleţitosti týkající se ţivota univerzity především spojené s výukou, 

studenty, nejrůznějšími stipendii, vyučujícími a v menší míře věcí hospodářského rázu.  

Po uzavření univerzity se agenda obsahově velmi zuţuje a soustředí se takřka výhradně  

na otázku financování, zaměstnanců a správy budov spolu s majetkem. Na zkoumaném 

vzorku se podařilo zachytit celkovou atmosféru doby, a to především v podobě citového 

podbarvení, které nalezneme v neúřední korespondenci především v době druhé republiky, 

protektorátu a zvláštního letního semestru. V čase uzavření vysokých škol se v některých 

písemnostech úřední povahy, které vytvářeli pracovníci jednotlivých ústavů a seminářů  

při komunikaci s ministerstvem školství, zrcadlí roztrpčenost se stavem věcí, nebo se naopak 

vyznačují značnou strohostí. 
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Překlad: 

Jeho excelenci 

panu Říšskému protektorovi 

přes jeho magnificenci 

pana rektora německé 

Karlovy univerzity, Praha. 

Vaše excelence, 

S ohledem na rozhodnutí Vaší excelence z 22. prosince 1939 chce Vás laskavět 

poţádat rektorát České Karlovy university v Praze o uvolnění několika místností za účelem 

vykonávání probíhající universitní agendy. Rektorát má plné pochopení pro potřeby 

Wermachtu, proto se velmi ochotně spokojí s na místo 20 Vámi dříve schválenými 

místnostmi s minimem od 3 místností, a to č. 48, 49, 50, nebo aţ 5 menšími místnostmi, č. 42, 

43, 44, 45 a 46, které mají předpokoj uzavřený chodbou se zvláštním vstupem. Nebude-li 

moţné uvolnit rektorskou místnost č. 50, prosí rektorát laskavě o uvolnění mobiliáře těchto 

pokojů. 

Probíhající agenda, s níţ lze počítat i po ukončení výuky na universitě, se kterou 

universita můţe počítat, se týká následujících záleţitostí: 

Matriční agenda: Výpisy z doktorských matrik pro potřeby úřadů, stejně jako pro soukromé 

potřeby. Potvrzení a extrakty z matrik posluchačů pro tytéţ účely. Provádění změny jmen u 

provdaných v matrikách a v studijních dokumentech, atd. 

Universitní dokumenty: Kontrola a potvrzení a předání absolutorií a dimisorií. Vystavení 

duplikátů indexů, imatrikulačních listů, a dalších universitních dokumentů. Vydání přepisů a 

duplikátů doktorských diplomů, atd. 

Nadání: Krombholtovo nadání pro nemocné studující funguje také pro středoškolské studenty: 

poskytování léků, placení účtů lékárníků, sanatorií a nemocnic. Vyřízení dříve 

neproplacených faktur za předcházející roky, atd. Nadání, která nejsou spojena s vysokými 

školami. 
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Příloha č. 5.2 

 

  



109 
 

Překlad: 

Praha, 6. srpna 1940 

 

Podle pokynů pana Říšského protektora v Čechách a na Moravě a českého Ministerstva 

školství a národní osvěty předávám já, prof. Dr. Hrozný, jako rektor české university, 

Německé Karlově universitě do rukou jejímu prorektorovi, prof. Dr. Hamperlovi, univerzitní 

archiv, který se nachází v SS-Standortkomandatur (v hlavním velitelství SS). Já, prof. Dr. 

hamperl, přijímám toto předání pro Německou Karlovu univerzitu. 

 

Podepsaní pánové, prof. Dr. Vojtíšek, jako dosavadní a docent Dr. Blaschka jako současných 

archivář universitního archivu dosvědčují, ţe předání archivu proběhlo v pořádku. 

 

Hamperl,      Hrozný 

Blaschka,      Vojtíšek
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Příloha č. 5.3 
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Překlad: 

Praha, 9. února 1940 

Rektorátu Německé Karlově universitě 

Praha 

Rektorát české Karlovy university musel vyklidit na příkaz Standortkommandatur 

všechny své místnosti; provedení tohoto příkazu proběhlo ve velkém spěchu, takţe 

registratura, knihy a všechny další věci musely být poloţeny na zem, protoţe v dosavadních 

místnostech byly ponechány skříně a stoly. 

Proto rektorát ţádá, aby mu bylo umoţněno dát vše do opět do pořádku. 

Rektorát za tímto účelem ţádá o dodatečné prodlouţení průkazů o vydání nových 

průkazů pro tři pracovník a to: 

1./ Franz Pokorný, universitní hlavní pedel, nar. 8. června 1894 

v Bynina, okres Valašské Meziříčí 

Bytem Roztoky u Prahy, Komenského ulice 593. 

2./ Josef Vojtěchovský, universitní podpedel, nar. 24. listopadu 1908 

v Chodově u Prahy. 

Bytem Roztoky u Prahy, Okruţní 544. 

3./ Anton Augustin, nar. 12. dubna 1909 v Bělé, okres Kamenice a. Lípa. 

Bytem Hroušánky, Pošta Velké Jirmy. 

A současně předkládám průkaz jeho magnificence pana rektora prof. Dr. F. Hrozného 

k laskavému dalšímu prodlouţení. 

S pozdravem 

 

Ředitel universitní kanceláře a rektorátu 
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Překlad: 

Praha, 9. srpna 1940 

Vaše Magnificence, 

 

V odpověď na Váš dopis ze dne 29. srpna 1940 si Vám dovoluji zaslat potvrzení o 

právním rigorózu, které podal pan Desider Horowitz, stejně jako jeho absolutorium z 

roku 1936. 

 

S pozdravem. 

 

Prof. Dr. B. Hrozný, 

Rektor České 

Karlovy university. 
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Překlad: 

Prof. Dr. Bedřich Hrozný, 

Praha XVIII., Klidná 7 

Praha, 30. ledna 1941 

 

Jeho Magnificenci, 

panu rektorovi Německé Karlovi university 

v Praze 

K Vašemu ctěnému dopisu si Vás dovoluji informovat, ţe Dr. Hugo Kapper, narozený 

30. srpna 1883 ve Vídni, nepromoval na Univerzitě Karlova v Praze. 

 

S pozdravem 
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Překlad: 

Praha, 20. září 1941 

Kanceláři rektora Německé Karlovy university 

v Praze 

K Vašemu dotazu z 18. září 1941 je mi ctí Vám sdělit, ţe jméno Rudofl Bambas se 

v katalogu posluchačů ani v rigorózních protokolech nevyskytuje. 

Ředitel kanceláře 
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Překlad: 

V Praze, 8. ledna 1940 

Váţený pane adjutante, 

ačkoliv jsem Vám bezpočtukrát volal, bohuţel se mi Vás telefonicky nepodařilo 

kontaktovat. 

Níţe naleznete poţadované adresy týkající se naší university: 

Rektor: Prof. Dr. B. Hrozný, Praha XVIII-Ořechovka, Klidná ulice 7, Tel. 752-84; 

Děkan teologické fakulty: Prof. Dr. K. Kadlec, Praha XIX., Zelená 1084 / telefonicky 

přes jeho souseda ředitele rektorátní kanceláře Dr. Říhu 704-55; 

Děkan právnické fakulty: Prof. Dr. Wenig, Praha V., Josefovská 22, Tel. 623-35; 

Děkan lékařské fakulty: Prof. Dr. Hájek, Praha XIV., Doudova ulice 4 / telefonovat na 

sekretáře děkanátu Dr. Kavan 570-64, který ho okamţitě informuje; 

Děkan filosofické fakulty: Prof. Dr. J. Rypka, Praha XVI., Holečkova 18, tel. 468-36; 

Děkan přírodovědecké fakulty: Prof. Dr. B. Šalamon, Praha XVI., Ţiţkova 27 / tel. 

dopoledne dostupný na 336-50. 

Vzhledem k Vysoké škole technické jsem jiţ přijal nezbytná opatření, takţe příslušný 

seznam děkanů dnes nebo nejpozději zítra automaticky obdrţíte. 

Nejnovější personální obsazení naší univerzity si dovoluji přiloţit v příloze. 

Poroučím se, Vám váţený pane adjutante, s nejupřímnějšími pozdravy 

Váš oddaný 

děkan filosofické fakulty 
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Příloha č. 5.16 

 



132 
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Překlad: 

Praha, 30. října 1944 

Věc: 

6 účtů za nákupy 

Příloha: 6 

Ministerstvu školství 

v Praze III. 

Ústav pathologicko-anatomický české university Karlovy v Praze předkládá účtu 

za nákupy, které byly nezbytné pro zachování chodu ústavu. 

Tyto účty nemohly být zaplaceny, protoţe ústav dosud nedostal odpovídající 

dotaci. 

přednosta 
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Příloha č. 6.18 

 


