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Anotace 

Předkládaná diplomová práce se zabývá vývojem akademických kontaktů mezi 

Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německo v období 

tzv. normalizace, tedy od počátku sedmdesátých let až do tzv. pádu železné opony. 

Hlavním předmětem zájmu je meziuniverzitní partnerství mezi Univerzitou Karlovou 

v Praze a Univerzitou Hamburk, které bylo dojednáno v Praze v roce 1980 a úspěšně 

funguje dodnes. Jednalo se o vůbec první smlouvu, kterou Karlova Univerzita uzavřela se 

západoněmeckou univerzitou v období studené války. Práce sleduje, jakým způsobem se 

k partnerství obě univerzity postavily a jak se mohla vzájemná spolupráce prakticky 

realizovat. Na konkrétních příkladech zkoumá, kde nastaly překážky a čím naopak bylo 

partnerství přínosné. Cílem práce je zjistit, jakou dynamiku partnerství ve sledovaném 

období postupně nabylo a zda dokázalo i v tehdejších vnitro- a zahraničněpolitických 

podmínkách překonat původní očekávání hlavních aktérů. Sledovaná spolupráce je 

zasazena nejen do širšího kontextu vývoje vztahů mezi Československem a Spolkovou 

republikou Německo, ale i do událostí mezinárodní politiky. Uzavření partnerství bylo 

umožněno díky bilaterálním smlouvám upravující rozvoj československo-

západoněmeckých kulturních a akademických vztahů. Významnou roli hrála i tzv. nová 

východní politika a opatření, ke kterým se oba bloky postupně zavazovaly během 

implementačních rozhovorů Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. 

 

Annotation 

This master thesis deals with the development of the academic relations between the 

Czechoslovak Socialist Republic and the Federal Republic of Germany during the so-

called normalization, so from the beginning of the 1970s to the fall of the so-called Iron 

Curtain. The main focus lies on the inter-university partnership between Charles University 

in Prague and the University of Hamburg, which was concluded in Prague in 1980 and is 

successfully carried out till today. It was the first cooperation agreement Charles 

University made with a West German university during the period of the cold war. 

The thesis analyses, in which way both universities approached the partnership and how 

the cooperation could be put into practice. The main objective of the text is to find out 

which dynamics the partnership in the observed period gained and if the cooperation even 



 

managed to overcome the original expectations of the main actors considering the given 

conditions within the domestic and international politics. The examined cooperation is put 

into a broader context, not only of the development of the Czechoslovak-West German 

relations but also of the situation within international politics. The partnership was possible 

to negotiate thanks to bilateral agreements, which arranged the further development of the 

Czechoslovak-West German cultural and academic interaction. On the other hand, the so-

called German new eastern policy and the progressive commitment of both blocs to the 

measures taken within the Organization for Security and Co-operation in Europe meetings 

played an important role as well. 
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Úvod 

„Je jasné, že jedna vlaštovka sice ještě jaro nedělá, ale jsem přesvědčen, že na 

základě této spolupráce mohou nejen pokračovat stávající vztahy, ale i vzniknout nové 

kontakty, které mezi našimi oběma státy mohou umožnit a prohloubit vzájemnou výměnu, 

spolupráci a porozumění.“
1
 

Citovanou větu pronesl v květnu roku 1980 v prostorách historického sálu Karolina 

Univerzity Karlovy v Praze [UK] tehdejší prezident Univerzity Hamburk [UHH]
2
 Peter-

Fischer Appelt.
3
 Při podpisu první komplexní kooperační smlouvy mezi Univerzitou 

Karlovou a západoněmeckou univerzitou,
4
 vyjádřil naději, že právě partnerství obou 

vysokých škol bude hrát důležitou roli pro budoucí podobu vztahů nejen mezi 

Československou socialistickou republikou [ČSSR] a Spolkovou republikou Německo [SRN], 

ale i mezi oběma mocenskými bloky. Univerzity se v době studené války staly významným 

politickým faktorem, a to nejen v rámci vnitřní politiky jednotlivých států, ale 

i v mezinárodním meřítku. V Československu, kde komunistický režim po roce 1948 

likvidoval principy akademických svobod, přestaly vysoké školy být nezávislými institucemi, 

které by sloužily celé společnosti a odborně připravovaly budoucí generace. Na druhou stranu 

západoněmecké univerzity se v šedesátých letech staly nejen jedním z klíčových míst 

                                                 
1
 Jedná se o volný překlad od autorky práce originálního výroku Petera Fischer-Appelta : „Es ist sicher so, dass 

eine Schwalbe noch keinen Sommer macht, aber ich glaube, dass es viele alte und neue Beziehungen geben kann 

und wird, die zwischen unseren beiden Staaten den Verkehr, die Zusammenarbeit und das gegenseitige 

Verstehen ermöglichen und vertiefen.“ Viz Ansprache anlässlich der Unterzeichnung des Vertrages über die 

wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Karls-Universität Prag und der Universität Hamburg am 

17. Mai 1980 im Karolinum zu Prag, 17. května 1980, Praha, AUK, f. Smlouvy a dohody Univerzity Karlovy, 

Hamburk, Universität Hamburg, datace 1980, sign. 1, kart. 8. Text proslovu je k nalezení v příloze č. 1 práce. 
2
 Univerzita Hamburk používá označení [UHH], neboť spolková země Svobodné a hanzovní město Hamburk – 

Freie und Hansestadt Hamburg – používá úřední zkratku [HH]. 
3
 Profesor Peter Fischer-Appelt působil jako prezident Univerzity Hamburk celkem 21 let, a to sice od roku 1970 

do roku 1991. Během svého úřadu tak musel čelit několika problémům, například studentským protestům nebo 

státnímu intervencionismu. Peter Fischer-Appelt je svým odborným zaměřením evangelický teolog a patří 

k velice respektovaným osobnostem německého akademického prostředí, na jehož působení se dodnes na 

hamburské univerzitě s úctou vzpomíná. Ačkoli se profesor Fischer-Appelt narodil v roce 1932, dodnes se 

aktivně veřejně vyjadřuje k celé řadě celospolečenských témat, např. k vyrovnávání se s německou minulostí na 

univerzitní půdě nebo internacionalizaci vysokoškolského vzdělání. Dodnes se také aktivně zajímá o partnerství 

mezi UK a UHH. Viz Peter Fischer-Appelt, Universität als Kunstwerk: Beiträge aus sechs Jahrzehnten, 

Hamburger Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte (Berlin, Hamburg: Dietrich Reimer Verlag, 2012), 11–12. 

Další uvedené informace autorka získala na základě rozhovorů s pracovníky zahraničního oddělení rektorátu UK 

a archivu Univerzity Hamburk. 
4
 Podle Archivu Univerzity Karlovy začala probíhat dvě první jednání se západními vysokými školami již 

v druhé polovině sedmdesátých let. Z roku 1976 existuje například dohoda o spolupráci s univerzitou Università 

degli Studi v Padově, která je doprovázena třístrannou rezolucí spolu s budapešťskou univerzitou. V roce 1978 

byla uzavřena dohoda s Université de Montréal v oblasti tělesné výchovy. Seznam všech dohod UK dohod 

viz AUK, f. Smlouvy a dohody Univerzity Karlovy. 
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generačního střetu, ale postupně i důležitým nástrojem veřejné či kulturní diplomacie 

Spolkové republiky Německo. 

V současné době se již může zdát přirozené, že české univerzity existují 

v demokratických podmínkách, navazují četné zahraniční spolupráce, pracují na 

mezinárodních vědeckých projektech nebo se podílejí na přeshraniční výměně studentů 

a akademiků. Výše uvedený citát však připomíná dobu studené války, kdy svoboda 

vzdělávání a pohybu nebyla samozřejmostí a jakékoliv formy akademické spolupráce byly ve 

východním bloku podmíněny souhlasem vedoucích politických struktur státu. Tuto skutečnost 

bychom si měli připomínat i dnes, více než třicet let od pádu tzv. železné opony, kdy 

v některých postkomunistických státech stále mohou být ohrožovány principy 

demokratického právního státu. Témata spojená s podporou internacionalizace vysokých škol, 

jako svobodná meziuniverzitní spolupráce, nezávislost vědeckého výzkumu nebo studentská 

a akademická mobilita, jsou tak stále velice aktuální. 

Předkládaná diplomová práce se zabývá vývojem vztahů mezi ČSSR a SRN 

v období tzv. normalizace, tedy zhruba mezi lety 1970 až 1989. Text se zaměřuje na 

nepolitické, kulturní aspekty vzájemné spolupráce. Tyto faktory však nejsou odděleny od 

oficiálních politických vztahů. Kultura významným způsobem vysokou politiku nepřímo 

ovlivňuje, na druhou stranu je na ní často přímo závislá. Práce v této souvislosti zkoumá 

kontakty akademických obcí Československé socialistické republiky a Spolkové republiky 

Německo, konkrétně mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Univerzitou v Hamburku. 

Spolupráce mezi oběma institucemi byla jedinečná tím, že vznikla tzv. způsobem „bottom-

up“, tedy „zezdola nahoru“. Vycházela tak z řad společnosti a ne direktivně, „shora“ od 

politiků. Text na konkrétních příkladech ukazuje, že dodnes fungující partnerství mezi UK 

a UHH přispělo k pozitivnímu rozvoji vzájemných vztahů nejen mezi oběma akademickými 

obcemi, ale i mezi oběma městy,
5
 státy a v konečném důsledku i mocenskými bloky. 

Cílem diplomové práce je zjistit, jakým způsobem se ke sledovanému partnerství 

postavily obě univerzity a v jakých politických podmínkách se spolupráce prakticky 

realizovala. Práce na konkrétních příkladech sleduje, jakou dynamiku partnerství v době 

tzv. normalizace postupně nabylo a zda dokázalo překonat i původní očekávání a ambice 

hlavních zainteresovaných aktérů. Hlavní výzkumnou otázku práce je však nutné zařadit i do 

                                                 
5
 V případě Hamburku respektive s městským státem. 
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širší kontextuální roviny, a to do mezinárodních souvislostí studené války, které byly 

podmíněny vývojem vztahů mezi východním a západním blokem v sedmdesátých 

a osmdesátých letech. Práce se zakládá na hypotéze, že obě vysokoškolské instituce, 

respektive hlavní protagonisté meziuniverzitní spolupráce, se staly ve sledovaném období 

díky svému společensko-politickému angažmá svébytnými, byť samozřejmě velmi 

limitovanými, aktéry československo-západoněmecké i mezinárodní politiky. 

I přes skutečnost, že výzkum politických podmínek studené války je v současné době 

již značně obsáhlý, předkládaná diplomová práce si také klade za cíl přispět do debaty 

o příčinách jejího konce v roce 1989. Zejména se jedná o dlouhodobý dopad akademických 

a privátních kontaktů mezi občany ČSSR a SRN na politiku obou států a bloků. Vzájemné 

kulturní či akademické vztahy se totiž často opíraly o dobré osobní kontakty, mezilidské 

sympatie a subjektivní motivaci jednotlivců skromným způsobem také přispět ke smiřování 

Východu a Západu. Text vychází z předpokladu, že izolace mezi oběma bloky nebyla 

absolutní, ale že tzv. železná opona byla za určitých podmínek částečně propustná a že mezi 

ČSSR a SRN byly – nejenom v této souvislosti – udržovány kontakty hospodářské, kulturní 

i vědecké. 

Jak československý komunistický režim dokázal kontrolovat tyto vztahy? Jaké byly 

možnosti a limity akademických a vědeckých vztahů mezi dvěma odlišnými politickými 

a společenskými systémy? Jak byla tato rovina vzájemných vztahů ovlivněna dobovou 

situací? Byly akademické a vědecké kontakty spíše omezovány, nebo šly i nad možnosti 

daného politického rámce? Práce v tomto kontextu vychází z premisy, že na spolupráci mezi 

UK a UHH je možné z perspektivy Spolkové republiky Německo nahlížet i jako na jeden 

z důležitých dílčích kroků v rámci tzv. nové východní politiky a implementace principů 

formulovaných Konferencí o bezpečnosti a spolupráci v Evropě [KBSE].
6
 Na druhou stranu 

                                                 
6
 „Zúčastněné státy, u vědomí, že rozvoj vztahů mezinárodního charakteru v oblasti vzdělání a vědy přispívá 

k lepšímu vzájemnému pochopení a je užitečný všem lidem i prospěšný příštím generacím (jsou) připraveny 

napomáhat dalšímu rozvoji výměn znalostí a zkušeností, jakož i kontaktů mezi organizacemi, institucemi 

a školskými a vědeckými činiteli na základě zvláštních úmluv tam, kde se ukáží nezbytnými, přejíce si upevňovat 

vztahy mezi vzdělávacími a vědeckými institucemi, jakož i podporovat spolupráci mezi nimi v oblastech 

společného zájmu, zejména těch, jejichž úroveň vědomostí i zdrojů si vyžaduje sjednocení mezinárodního úsilí 

(…). Rozšiřovat a zlepšovat na různých úrovních spolupráci a styky v oblasti vzdělání a vědy, zejména 

prostřednictvím: uzavírání v příslušných případech dohod na dvoustranném nebo mnohostranném základě 

o spolupráci a výměně mezi státními institucemi, nevládními organizacemi a činiteli v oblasti vzdělání a vědy, se 

zřetelem k potřebě pružnosti i plnějšího využívání existujících dohod a úmluv; napomáhání přímým úmluvám 

mezi univerzitami a jinými vysokoškolskými a vědeckými institucemi v rámci mezivládních dohod tam, kde to 

bude vhodné; podporování přímých kontaktů a styků mezi činiteli v oblasti vzdělání a vědy včetně těch, které se 

uskutečňují na základě zvláštních dohod tam, kde se ukáží být nezbytnými.“ Viz text helsinského Závěrečného 
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z hlediska tehdejší politiky československého komunistického režimu se jednalo o snahu 

dosáhnout maxima možného v rámci ideologicko-propagační sebeprezentace, motivované 

i pragmatickou potřebou prohlubovat hospodářskou spolupráci mezi oběma státy. 

Jak již bylo naznačeno, na výše formulované výzkumné otázky předkládaná 

diplomová práce odpovídá pomocí historicko-empirické případové studie k partnerství mezi 

UK a UHH. Tato kooperace se podařila uzavřít mezi oběma univerzitami již v roce 1980. 

V květnu 2020 tak oslaví čtyřicáté výročí úspěšné spolupráce. Autorka práce si toto 

partnerství zvolila jako předmět výzkumu proto, že je významné hned z několika důvodů. 

Jedná se nejenom o jeho dlouhé a zdařilé fungování, ale i o jeho roli v rámci vzájemných 

vztahů mezi Československem a Spolkovou republikou Německo. Vzhledem k tomu, že až do 

uzavření této kooperační smlouvy neexistovala mezi vysokoškolskými institucemi obou států 

žádná oficiálně deklarovaná, dlouhodobá a komplexní spolupráce, zastávalo partnerství mezi 

UK a UHH v tomto smyslu úlohu „průkopníka“. Lze říci, že jejich kooperace dokázala 

připravit příznivé podmínky i pro další podobná partnerství. Důležitým faktorem při tom byl 

i tradiční význam města Hamburk pro československo-německé vztahy. Tento městský stát 

a zároveň strategicky důležitý evropský přístav je s Prahou přirozeně úzce spojen díky řece 

Labi, respektive Vltavě, a to nejen geograficky, ale i v kulturním slova smyslu.
7
 

Diplomová práce je rozdělena do tří základních kapitol. V první kapitole jsou 

představeny teoretické koncepty, ze kterých text primárně vychází. Hlavním východiskem je 

zde moderní přístup k dějinám mezinárodních vztahů akcentující vliv společenských 

a kulturních faktorů. Další část je věnována historickému vývoji vztahů mezi 

Československem a Spolkovou republikou Německo. Vzájemné politické a kulturní vztahy 

totiž prošly ve sledovaném období v důsledku rozšiřování společného smluvního rámce hned 

několika kvalitativními změnami. Třetí kapitola se již detailně věnuje případové studii 

partnerství Univerzity Karlovy a Univerzity Hamburk, a sice jeho vzniku a postupnému 

vývoji, respektive i pozitivům a problematickým aspektům spolupráce. Vzhledem k tomu, že 

partnerství by nevzniklo bez příznivých podmínek na poli mezinárodní politiky, věnuje se část 

této kapitoly i jedné z implementačních fází tzv. helsinského procesu, které se účastnili vědci 

                                                                                                                                                         
aktu v českém znění, část „Spolupráce v humanitárních a jiných oblastech“, bod 4., „Spolupráce a výměny v 

oblasti vzdělání“. Dokumenty konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě: Helsinky ´75. (Praha: Svoboda, 

1975), 70–71. 
7
 Tradičně dobrým vztahům mezi městským státem Hamburk a Československem, se předkládaná práce věnuje 

detailněji níže, v podkapitole 2. 9. „Vztahy mezi Prahou a Hamburkem v kontextu tzv. politiky Labe“, a to 

včetně zhodnocení významu československé části tamějšího přístavu pro hospodářství ČSSR. 
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a akademici z obou bloků. Následně jsou v této části práce představené poznatky o partnerství 

zhodnoceny, a to nejen do roku 1989, ale i do současnosti. V závěru práce jsou zodpovězeny 

hlavní výzkumné otázky a vyhodnocen vztah daných teoretických konceptů k analytické části 

práce. Konečně jsou jednotlivé výsledky výzkumu začleněny i do širšího kontextu politického 

vývoje před rokem 1989. Jako příloha práce byla zařazena vybraná část písemných odpovědí 

pana profesora Fischer-Appelta na otázky autorky práce spolu s materiály z jeho osobního 

archivu s názvem „Sigillum Pacis. Die Kooperation mit der Karls-Universität Prag“.
8
 

 

Metodologie 

Z metodologického hlediska se jedná o historicko-empirickou případovou studii,
9
 

která se zakládá na sběru dat, jejich selekci, kritickém zhodnocení, stejně jako na komparaci 

jednotlivých pramenů a dalších relevantních zdrojů. Hlavní teoretická východiska se při tom 

zakládají na tzv. nových dějinách mezinárodních vztahů a konceptech spojených s významem 

kulturní dimenze veřejné politiky a rolí vědeckých a akademických kontaktů v mezinárodní 

politice. Metodika práce spočívá především ve výzkumu dostupných dokumentů 

v relevantních archivech v Praze, Berlíně a Hamburku, mezi které jmenovitě patří Univerzitní 

archiv Univerzity Hamburk [UAHH], Archiv Univerzity Karlovy [AUK] při Ústavu dějin 

Univerzity Karlovy, Archiv Ministerstva zahraničních věcí České republiky [AMZV], 

Politický archiv Spolkového ministerstva zahraničních věcí v Berlíně [PA AA],
10

 Archiv 

bezpečnostních složek v Praze [ABS] a Národní archiv v Praze [NA]. Dohledané poznatky 

z archivních materiálů jsou analyzovány a následně komparovány s informacemi obsaženými 

v dostupné sekundární literatuře. Tímto způsobem jsou poznatky z archivních dokumentů také 

ověřovány a řazeny širšího do dobového kontextu. 

Doplňkový pramen pro autorku práce představují informace získané na základě 

osobně vedených rozhovorů s pamětníky a přímými účastníky partnerství UK a UHH.
11

 Jejich 

prostřednictvím bylo možné sledovat individuální hodnoty, chování a motivy dotazovaných. 

                                                 
8
 Viz příloha č. 1 „Sigillum Pacis. Die Kooperation mit der Karls-Universität Prag“. 

9
 K teoretickým východiskům výzkumu v rámci jednopřípadové studie viz Petr Drulák, Jak zkoumat politiku: 

kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. (Praha: Portál, 2008), 29–39. 
10

 V německém jazyce se zkratka [PA AA] používá pro Politisches Archiv des Politisches Amts v Berlíně. 
11

 Níže jmenované osoby byly předem informovány o charakteru výzkumu autorky práce a souhlasily s využitím 

získaných informací z rozhovorů pro účely předkládané diplomové práce. Případné nahrávky rozhovorů slouží 

výlučně pro výzkumné účely autorky a zůstanou tak v jejím osobním archivu, stejně jako i další emailová 

komunikace s dotazovanými. 
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Jinými slovy, sledovány byly ty aspekty z historie, které mají pro oslovené pamětníky 

subjektivní význam.
12

 Autorka práce se při tom inspirovala současnou historiografickou 

koncepcí tzv. malých dějin. Na rozdíl od tradičních „velkých dějin“, které 

zpracovávají politické, hospodářské či vojenské události, je zde kladen důraz na „nižší 

úroveň“ historie. Konkrétně se jedná o náhled jednotlivců prožité události a jejich každodenní 

životní zkušenosti z minulosti.
13

 „Malé dějiny“ je nicméně nutné s „velkými“ dějinami 

následně zase propojit a kriticky reflektovat jejich rozdíly,
14

 o což předkládaná práce také 

usiluje. 

Co se výběru dotazovaných týče, byly nejprve osloveny dvě hlavní osobnosti 

sjednání kooperace mezi UK a UHH, a to sice bývalý rektor UK profesor Zdeněk Češka 

a bývalý prezident UHH, profesor Peter Fischer-Appelt. Oba jmenovaní setrvávali ve svých 

úřadech po delší časové období
15

 a lze tak říci, že jsou svým způsobem symbolem kontinuity 

poměrů na obou univerzitách ve sledované době. Dále jsou v práci využity rozhovory s dvěma 

vysokoškolskými pedagogy z obou zemí, kteří byli do partnerství také přímo a dlouhodobě 

zapojeni. Z československé strany se jedná o jazykovědkyni a lingvistku profesorku Evu 

Hajičovou,
16

 ze západoněmecké pak o literárního teoretika a experta na oblast slavistiky 

profesora Wolfa Schmida. S posledním jmenovaným byl rozhovor veden telefonicky, 

v případě profesorky Hajičové a profesora Češky byly informace získané pomocí osobního 

rozhovoru. S profesorem Fischer-Appeltem byl nejdříve veden rozhovor telefonický, na jehož 

základě byly autorce předkládané práce zaslány odpovědi na její otázky písemnou formou.
17

 

                                                 
12

 K příklonu současného historického výzkumu k orální historii a biografickým studiím více viz například 

Françoise Mayerová a Zdeněk Vašíček, „Minulost a současnost, paměť a dějiny“, Soudobé dějiny XI, Historie 

pod skalpelem teorie, č. 4 (2004): 20. K období normalizace perspektivou orální historie viz Miroslav Vaněk 

a Přemysl Houda eds. Střípky mozaiky: každodenní život české společnosti v období normalizace a transformace 

z pohledu orální historie. (Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2016). 
13

 Miroslav Vaněk a Pavel Mücke, Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie (Praha: Karolinum, 

2015), 19. Autorka se v této souvislosti dále inspirovala i publikací (K)lidová věda?: proměny a konstanty 

v práci i životě vědců a vědkyň v letech 1968-2008, která na základě rozhovorů vedených metodou oral history 

zkoumá profesní kariéry československých vědců před a po roce 1989. Viz Lenka Krátká, Jana Wohlmuth 

Markupová a Miroslav Vaněk, (K)lidová věda?: proměny a konstanty v práci i životě vědců a vědkyň v letech 

1968–2008. (Praha: FHS UK, 2018). 
14

 Mayerová, Vašíček, „Minulost a současnost, paměť a dějiny“, 25. 
15

 Profesor Zdeněk Češka působil ve funkci rektora UK mezi lety 1976 až 1989. Viz Josef Petráň, „Univerzita 

Karlova v letech 1969–1989:„Normalizace“ a rozklad totalitního systému“, In Jindřich Bečvář, Jan Havránek 

a Zdeněk Pousta, Dějiny Univerzity Karlovy IV 1918-1990, sv. IV. (Praha: Karolinum 1998), 330.  
16

 Profesorka Eva Hajičová dodnes aktivně působí na Ústavu formální a aplikované lingvisticky Matematicko-

fyzikální fakulty UK. 
17

 Profesor Peter Fischer-Appelt dne 17. června 2019 zaslal poštou písemné odpovědi na otázky autorky práce. 

K textu s názvem „Sigillum Pacis. Die Kooperation mit der Karls-Universität Prag“ přidal i materiály ze svého 

osobního archivu. Vybrané části viz příloha č. 1. Dále v textu jako „Sigillum Pacis. Die Kooperation mit der 

Karls-Universität Prag“. 
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Podle typologie rozhovorů od Alana Brymana
18

 byly využity principy částečně 

strukturovaného a nestrukturovaného interview. Tyto dvě formy poskytují dotazovanému na 

rozdíl od více formálního, strukturovaného rozhovoru větší volnost v jeho odpovědích. 

Autorka práce tak měla připraveny pouze rámcové otázky a odpovídajícím způsobem vždy 

flexibilně reagovala na získanou výpověď. Z hlediska stanoveného cíle tazatele, tedy získat od 

dotazovaných osob vlastní subjektivní hodnocení historických událostí na základě otevřených 

otázek, jsou dále využity prvky tzv. focused a oral history interview.
19

 

Pokud jde o zhodnocení výpovědní hodnoty provedených interview, je nutné doplnit, 

že s profesorem Češkou byl veden rozhovor v léčebně dlouhodobě nemocných a vzhledem 

k jeho zdravotnímu stavu a věku
20

 trval zhruba třicet minut. Vzhledem k daným okolnostem 

byl z pohledu tazatelky kladen důraz spíše na jeho velice dobrý osobní vztah s profesorem 

Fischer-Appeltem. Autorka práce již předem anticipovala, že problematické aspekty dané 

doby nebude možné s profesorem z výše uvedených důvodů bohužel podrobněji tematizovat 

a že u profesora může docházet ke zpětné racionalizaci jeho působení v politice a na 

Univerzitě Karlově před rokem 1989.  

 

Rozbor pramenů 

Dokumenty k problematice kulturních kontaktů mezi ČSSR a SRN se zaměřením na 

oblast vědy, školství a univerzitních kontaktů, včetně partnerství UK a UHH, jsou často 

v archivech dochovány bohužel jen torzovitě nebo dosud nejsou kompletně archivně 

zpracovány. Oblast kulturních styků v daném období se Spolkovou republikou Německo není 

například plně inventarizována, respektive katalogizována, v archivu AMZV. Autorce tak 

mohly být předloženy jen materiály z fondů Teritoriální odbory tajné a Porady kolegia 

ministra. Z výše uvedených důvodů nebylo bohužel možné ani v Národním archivu 

zpřístupnit materiály z fondu Ústředního výboru Komunistické strany Československa 

[ÚV KSČ] z oddělení školství a vědy. Autorce práce tak zde byly poskytnuty pouze 

písemnosti z jednoho z dílčích fondů předsednictva ÚV KSČ, které však rovinu vzájemných 

školských kontaktů mapovaly pouze obecně. Dále zde byly k nahlédnutí materiály z fondu 

Ministerstva školství ČSSR mezi lety 1967–1988.  

                                                 
18

 Práce zde vycházela z publikace Alan Bryman, Social Research Methods (New York: Oxford University 

Press, 2012). 
19

 Ibid., 212–213. 
20

 Profesor Zdeněk Češka se narodil dne 6. února 1929. V době realizace rozhovoru mu tak bylo již 90 let. 
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Pokud jde o archiv AUK, byly pro sledované téma relevantní následující archivní 

fondy. Zaprvé Smlouvy a dohody Univerzity Karlovy 1958–2015, přičemž byly vyžádány 

materiály k Univerzitě Hamburk, Svobodné univerzitě v Berlíně a Univerzitě Pasov. Zadruhé 

autorka práce čerpala z fondu rektorátu Univerzity Karlovy, a to sice z písemností tamějšího 

zahraničního odboru uložených v mimopražském depozitáři v Lešeticích. Dále byly autorce 

poskytnuty materiály z fondu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy k personáliím 

zaměstnanců, konkrétně pak z osobního spisu profesora Petra Sgalla. 

Autorka práce v Praze dále navštívila Archiv bezpečnostních složek, kde si zažádala 

o lustraci několika konkrétních osob zapojených do partnerství UK a UHH. Relevantní 

informace však byly zjištěny jen u jedné z nich, profesora Petra Sgalla. Dále zde autorka 

podala žádost o zpřístupnění několika objektových svazků, a to sice k tématům Vysoké 

školství na území Středočeského kraje a Prahy a Stáže a stipendia do kapitalistických zemí 

a Jugoslávie prostřednictvím Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj. 

Nejvíce informací o postoji Komunistické strany Československa [KSČ] k výjezdům stážistů 

a stipendistů do zahraničí zde bylo dohledáno ve fondu Hlavní správa kontrarozvědky. 

Na tomto místě je nutné doplnit krátké srovnání pramenů z archivů MZV a ABS. Z analýzy je 

patrné, že stanoviska československého státu ohledně jeho vnitřní bezpečnosti byla vždy 

poměrně radikální. Na druhou stranu zprávy a stanoviska k oficiální zahraniční politice 

Československa byly zpravidla pragmatičtější a ve své formulaci také zřetelně diplomatičtější. 

Na německé straně autorka práce navštívila dva archivy, a to sice Univerzitní archiv 

v Hamburku a politický Archiv Ministerstva zahraničních věcí Spolkové republiky Německo. 

Hamburský archiv poskytl autorce písemnosti ze dvou hlavních velice obsáhlých řad svazků, 

a to sice zaprvé z DAAD Ostpartnerschaftsprogramm – Universität Hamburg mit der 

Universität Prag / Tschechien, Allgemeines und Partnerschaftsvereinbarungen. Tato série čítá 

podle katalogu archivu celkem cca. 12 svazků, přičemž pro sledované téma byly relevantní 

dokumenty v časovém horizontu let 1978–1990. Druhá hlavní řada se nazývá DAAD 

Ostpartnerschaftsprogramm – Universität Hamburg mit der Universität Prag/Tschechien, 

Periodische Arbeitsprogramme und Protokolle, Delegationsbesuche, Jahresberichte, 

Jahresplanung für Austauschmaßnahmen etc. Tato série detailně mapuje vývoj partnerství 

UK a UHH v období od roku 1981 až do konce osmdesátých let. Autorce práce zde bylo na 

základě žádosti povoleno nahlížet i do archiválií, u kterých ještě nevypršela lhůta třiceti let od 

jejich vzniku, aby mohly být veřejnosti zpřístupněny. 
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V archivu PA AA autorka práce čerpala zejména z následujících rozsáhlých svazků. 

Jedná se o Bestand B 42, který obsahuje mimo jiné dokumenty k politickým vztahům mezi 

SRN a ČSSR v obecné rovině. Dále byla využita archivní řada Bestand B 94, ve které jsou 

k nalezení písemnosti ke vzájemným kontaktům obou států v oblasti vědy a styků vysokých 

škol. Z německé strany autorka dále aktivně komunikovala i s Mezinárodním oddělením 

UHH
21

 a s centrálou Německé akademické výměnné služby [DAAD] v Bonnu, které ji také 

poskytly cenné primární prameny.
22

 Jak již bylo zmíněno, kromě archivních dokumentů 

autorka pracovala s informacemi z osobně vedených neexpertních interview. Konečně lze 

v této kategorii zmínit i jednotlivé sbírky zákonů Československé socialistické republiky, 

které jsou v současné době dostupné online, a to ve formě digitalizátů. 

 

Literatura 

Autorka kromě popsaných primárních pramenů informačně čerpá i ze sekundární 

odborné literatury, přičemž do analýzy byly zahrnuty tituly jak českých, tak i zahraničích 

autorů. První kapitola textu, která se věnuje koncepčnímu rámci, vychází primárně 

z publikace trojice historiků Eckarta Conzeho, Ulricha Lappenküpera a Guido Müllera.
23

 

Jejich práce je inovativní tím, že i přes mocenské rozdělení světa ve 20. století klade ve studiu 

mezinárodních vztahů důraz na jejich tzv. nové dějiny a rostoucí úlohu veřejné diplomacie, 

respektive na zahraniční kulturní a vědeckou politiku. Detailnější informace o principech 

těchto forem diplomacie autorka dále čerpala především z prací Jany Peterkové
24

 a Elišky 

Tomalové.
25

 Základní teoretické přístupy o vědecké diplomacii práce získala zejména 

z oficiálního dokumentu renomované britské Královské učené společnosti k tomuto tématu.
26

 

                                                 
21

 Autorka práce v rámci svého výzkumu komunikovala s referentem UHH pro vědecký výzkum, panem 

Gerhardem Müllerem, který zde působí v zahraničním referátu 52 v 5. oddělení samosprávy UHH (Abteilung 5 – 

Internationales / Dept. of International Affairs, Referat 52 – Internationaler Studierendenservice und Mobilität, 

Student mobility and Academic exchanges). 
22

 Viz dopis zaslaný autorce práce pracovníkem Referátu UHH pro mezinárodní vysokoškolské vztahy 

Gerhardem Müllerem s názvem „Statistische Angaben zur Hochschulpartnerschaft zwischen der Karls-

Universität Prag und der Universität Hamburg im Rahmen des DAAD – Ostpartnerschaftsprogramms“, 

19. července 2019. Dále viz materiál s názvem „Programmkontext“, DAAD Ostpartnerschaften. Materiály 

obdržené od koordinátorky tohoto programu, paní Nory Israel, DAAD Zentrale Bonn, Referat P23 – 

Kooperationsprojekte in Europa, Südkaukasus und Zentralasien. 
23

 Eckart Conze, Ulrich Lappenküper a Guido Müller eds., Geschichte der internationalen Beziehungen. 

Erneuerung und Erweiterung einer historischen Disziplin (Köln: Böhlau Verlag: 2004). 
24

 Jana Peterková, Veřejná diplomacie (Plzeň: Aleš Čeněk, 2008). 
25

 Eliška Tomalová, Kulturní diplomacie. Francouzská zkušenost. (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008). 
26

 The Royal Society, Science Policy Centre, „New frontiers in science diplomacy, Navigating the changing 

balance of power“, RS Policy document 01/10, leden 2010. 
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V českém kontextu lze jako inspirační zdroj zmínit sborník příspěvků k politickým 

a společenským dopadů na vědu v období normalizace editora Antonína Kostlána.
27

 

Kulturní výměna mezi oběma bloky za studené války je zevrubně zpracována 

v publikacích finských historiků
28

 v čele se Simem Mikkonenem, který se specializuje na 

transnacionální výzkum tohoto fenoménu. Pro bližší pochopení mocenského konceptu 

soft power a implementace kulturního vlivu v mezinárodní politice se autorka práce odvolává 

na klasické texty politologa Josepha S. Nye.
29

 Tyto teoretické poznatky mohly být do 

československo-německého kontextu přeneseny díky velice přínosným pracím expertek 

Zuzany Lizcové
30

 a Petry Baštové,
31

 které zpracovávají principy veřejné diplomacie SRN, 

respektive propagačně-ideologického působení ČSSR. 

Pro druhou kapitolu práce, která se zaměřuje na historický kontext bilaterálních vztahů 

Československa a Západního Německa ve sledovaném období byla důležitým zdrojem zaprvé 

publikace v německém jazyce od Libora Roučka.
32

 Jeho analýza mapuje změny ve vývoji 

vztahů obou států v delším časovém horizontu mezi lety 1949 a 1989. Dalším důležitým 

zdrojem pro zachycení celkového kontextu fázových přeměn vzájemných vztahů byly četné 

práce Miroslava Kunštáta.
33

 Výstižně tuto problematiku zpracovávají i kolektivní monografie 

                                                 
27

 Antonín Kostlán ed., Věda v Československu v období normalizace: sborník z konference, Praha, 21. – 22. 

listopadu 2001. (Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2002). 
28

 Simo Mikkonen a Pia Koivunen, eds., Beyond the Divide: Entangled Histories of Cold War Europe. (New 

York: berghahn, 2015). Dále viz Simo Mikkonen, Jari Parkkinen a Giles Scott-Smith eds., Entangled East and 

West: Cultural Diplomacy and Artistic Interaction during the Cold War. (Berlin, Boston: Walter de Gruyter, 

2019). 
29

 Především Joseph S. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics. (New York: Public Affairs, 

2004); Joseph S. Nye, „Soft Power“, Foreign Policy 80, Twentieth Anniversary (podzim 1990): 153–171, 

http://www.jstor.org (ověřeno 2. února 2020); Joseph S. Nye, „Public Diplomacy and Soft Power“, The Annals 

of the American Academy of Political and Social Science 616, (březen 2008): 94–109, http://www.jstor.org 

(ověřeno 2. ledna 2020). 
30

 Zuzana Lizcová, Kulturní vztahy mezi ČSSR a SRN v 60. letech 20. století. (Praha: Fakulta sociálních věd UK, 

Dokořán, 2012). 
31

 Petra Baštová, Třetí pilíř zahraniční politiky? Západoněmecká zahraniční kulturní politika v 60. a 70. letech 

20. století (Praha: Academia, 2018). 
32

 Libor Rouček, Die Tschechoslowakei und die Bundesrepublik Deutschland 1949–1989: Bestimmungsfaktoren, 

Entwicklungen und Probleme ihrer Beziehungen (Mnichov: tuduv-Verl.-Ges., 1990). 
33

 Miroslav Kunštát, „ Německo a Česká republika“, In Vladimír Handl, Jan Hon a Otto Pick, Vztahy Spolkové 

republiky Německo ke státům střední Evropy od roku 1990. (Praha: Karolinum, 1998).; Miroslav Kunštát, 

„Die neue Ostpolitik und die Tschechoslowakei“, In Józef Fiszer a Jerzeg Holzer, Recepcja Ostpolitik w RFN i w 

Krajach Bloku Komunistycznego: Polska, ZSRR, NRD, Czechosłowacja, We̜gry (Varšava: instytut studiów 

politycznych, 2004); Miroslav Kunštát, „Wandel durch Annäherung? Die „neue deutsche Ostpolitik“ aus Prager 

Perspektive“, Ost-West. Europäische Perspektiven 15/1 (2014):46–55. Dále také viz Miroslav Kunštát a Tomáš 

Vilímek, „Die deutsch-tschechoslowakischen Beziehungen im Zeichen der Perestroika.“, In Edita Ivaničková, 

Miloš Řezník, Volker Zimmermann eds., Das Jahr 1989 im deutsch-tschechisch-slowakischen Kontext. (Essen, 

Klartext Verlag, 2013). 
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editorů Christopha Buchheima
34

 a Detlefa Brandese.
35

 Dobovou perspektivu politického 

vedení ČSSR na vývoj vztahů autorce poskytla publikace někdejšího pracovníka Federálního 

ministerstva zahraničních věcí a Ústavu mezinárodních vztahů, Jana Šnobla, která byla 

vydána na počátku osmdesátých let.
36

 Stejně jako u pramenů získaných v AMZV bylo ale 

nutné k tomuto zdroji vzhledem k jeho ideologické tendenčnosti a dobovému slovníku 

přistupovat velice kriticky. Zajímavá je také skutečnost, že z německé strany tuto 

problematiku velice podrobně zpracoval ještě v osmdesátých letech Frank Obermayer, který 

se ve své dizertaci komplexním způsobem věnoval mnoha různým stránkám vývoje 

československo-západoněmeckých vztahů.
37

 

Pro lepší pochopení charakteristických rysů sledovaného období tzv. normalizace 

v Československu autorka práce prostudovala dvě stěžejní publikace z čtyř posledních let, 

které se snaží přispět k historizaci komunistické minulosti a k objasnění hlubších mechanismů 

diktatury jedné strany v období pozdního socialismu.
38

 Aktuální otázky, které si čeští historici 

k této době kladou, výstižně shrnuje i kolektivní monografie expertů z Ústavu pro soudobé 

dějiny české Akademie věd.
39

 Tato publikace zkoumající sociokulturní kontinuity z pozdní 

fáze tzv. normalizace, sloužila autorce práce jako inspirační zdroj především v souvislosti 

s aplikovanými teoretickými východisky. 

Při bližším zaměření se na institucionální a legislativní vývoj vysokého školství po 

potlačení Pražského jara nelze opomenout přínos prací Karla Malého,
40

 Pavla Urbáška
41

 nebo 

                                                 
34

 Christoph Buchheim ed., Československo a dva německé státy. (Ústí nad Labem: Albis international, 2011). 
35

 Detlef Brandes ed., Wendepunkte in den Beziehungen zwischen Deutschen, Tschechen und Slowaken 1848–

1989 (Essen: Klartext Verlag, 2007). 
36

 Jan Šnobl, Kulturně propagační působení Československa do Německé spolkové republiky od druhé poloviny 

padesátých let do roku 1982 (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1983). 
37

 Frank Obermayer, Die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechoslowakei von 

1969 bis 1982 (doktorská dizertace, Universität Bonn, 1984). 
38

 Pavel Kolář a Michal Pullmann, Co byla normalizace?: studie o pozdním socialismu. (Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2016). Srov. Karel Hrubý, Cesty komunistickou diktaturou: kritické studie a eseje. 

(Praha: Argo, 2018). Období tzv. přestavby v Československu se Michal Pullmann věnuje již ve své 

starší monografii. Viz Michal Pullmann, Konec experimentu: přestavba a pád komunismu v Československu. 

(Praha: Scriptorium, 2011). 
39

 Michal Kopeček ed., Architekti dlouhé změny: expertní kořeny postsocialismu v Československu. (Praha: 

Argo, 2019). 
40

 Karel Malý, „Die Veränderung der rechtlichen Stellung der Hochschulen in der ČSSR nach 1990 – der Weg 

zu ihrer Autonomie“, In Jiří Pešek a Tomáš Nigrin eds., Inseln der bürgerlichen Autonomie? Traditionelle 

Selbstverwaltungsmilieus in der Umbruchsjahren 1944/1945 und 1989/90. (Frankfurt nad Mohanem: Peter Lang, 

2009). 
41

 Pavel Urbášek, Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace. (Olomouc: Univerzita Palackého 

v Olomouci, 2008). 
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Jakuba Jareše.
42

 Ze sociálně-vědního hlediska se zaměřením na dějiny Univerzity Karlovy se 

na tuto problematiku nahlíží práce manželů Josefa a Lydie Petráňových,
43

 kolektivu autorů 

pod vedením Jiřího Holého,
44

 nebo kolektivní monografie autorů Katky Volné, Jakuba Jareše, 

Matěje Spurného a Kláry Pinerové.
45

 Profesními kariérami jednotlivých československých 

vědců a vědkyň v kontextu politických změn se zabývá publikace Lenky Krátké, Jany 

Wohlmuth Markupové a Miroslava Vaňka, kterou se autorka inspirovala z hlediska 

metodického pojetí předkládané práce.
46

 

Kromě primárních zdrojů byla v rámci výzkumu k případové studii využita i publikace 

profesora Fischer-Appelta s výstižným názvem Universität als Kunstwerk,
47

 tedy 

„univerzita jako umělecké dílo“. Text detailně popisuje, jak se hamburská univerzita snažila 

různými způsoby přispět k rozvoji celoevropského vysokého školství v druhé polovině 

20. století. Text vzniknul z početných příspěvků profesora Fischer-Appelta z let 1968–2012, 

jejichž tématy byly aktuální trendy ve vývoji této oblasti. Jedná se konkrétně o demokratizaci, 

expanzi, profesionalizaci a konečně o internacionalizaci vysokého školství, která stojí v centru 

pozornosti předkládané diplomové práce. 

Z nastíněného přehledu klíčové sekundární literatury vyplývá, že problematika 

meziuniverzitní spolupráce mezi Východem a Západem do roku 1989 patří k ještě 

nedostatečně prozkoumaným tématům moderních dějin. Předkládaná diplomová práce 

přispívá do debaty o vnitro- a zahraničně-politických předpokladech spolupráce mezi 

Československem se západními státy v oblasti vysokého školství. Text se pomocí zvolené 

případové studie konkrétně věnuje možnostem a limitům internacionalizace Univerzity 

Karlovy v době tzv. normalizace. Tato problematika zatím v dostupné literatuře ještě nebyla 

komplexím způsobem zpracována. Na příkladu pražsko-hamburského univerzitního 

partnerství práce zasazuje vývoj Univerzity Karlovy i československého vysokého školství 

                                                 
42

 Jakub Jareš, „Dějiny vysokého školství v Československu po roce 1945: otázky a podněty“, Acta Universitatis 

Carolinae: Historia Universitatis Carolinae Pragensis 52, č. 1 (2012): 13–23. 
43

 Josef Petráň a Lydia Petráňová, Filozofové dělají revoluci: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy během 

komunistického experimentu (1948–1968–1989). (Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 

2015). 
44

 Jiří Holý ed., Tato fakulta bude rudá!: Katedra české literatury Filozofické fakulty Karlovy Univerzity očima 

pamětníků a v dokumentech. (Praha: Akropolis, 2009). 
45

 Katka Volná, Jakub Jareš, Matěj Spurný a Klára Pinerová, Prověřená fakulta: KSČ na Filozofické fakultě UK 

v letech 1969–1989. (Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2009). 
46 

Lenka Krátká, Jana Wohlmuth Markupová a Miroslav Vaněk, (K)lidová věda?: proměny a konstanty v práci 

i životě vědců a vědkyň v letech 1968–2008. (Praha: FHS UK, 2018). 
47

 Peter Fischer-Appelt, Universität als Kunstwerk: Beiträge aus sechs Jahrzehnten, Hamburger Beiträge zur 

Wissenschaftsgeschichte (Berlin, Hamburg: Dietrich Reimer Verlag, 2012). 
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jako celku do mezinárodního kontextu. Propojuje jej nejen s tehdejší situací 

v československo-západoněmeckých vztazích, ale i s vývojem západoněmeckého vysokého 

školství a politickým dialogem mezi oběma bloky. 

Výše jmenované publikace autorce poskytly jak knihovní fondy Fakulty sociálních 

věd Univerzity Karlovy, tak i zdroje německých knihoven. V této souvislosti lze jmenovat 

Státní knihovnu v Berlíně, knihovnu Humboldtovy Univerzity v Berlíně, Saskou zemskou 

knihovny – státní a univerzitní knihovnu v Drážďanech nebo knihovnu německého 

Spolkového sněmu, kam autorka práce měla povolený přístup v průběhu své stáže. 

  



14 

 

1. Teoretický rámec 

Teoretický koncept předkládané diplomové práce, který bude následně ověřen 

v její analytické části, vychází ze současné debaty o potřebě nové konceptualizace dějin 

mezinárodních vztahů. Tzv. nové dějiny mezinárodních vztahů se již primárně nesoustřeďují 

na dějiny diplomacie na nejvyšší politické úrovni. Důraz je naopak kladen na různé 

sociokulturní aspekty, které mají také výrazný vliv na podobu mezinárodních vztahů. Tento 

přístup k výzkumu dějin mezinárodní politiky může být podle názoru autorky svým způsobem 

věrnější, jelikož komplexnějším způsobem reflektuje danou sociální realitu. Dále tento přístup 

podle autorky přináší nový pohled na mechanismy tzv. vysoké politiky a limity klasických 

dějin mezinárodních vztahů. 

Navzdory rozdělení kontinentu ve 20. století si tzv. nové dějiny mezinárodních 

vztahů dále všímají rostoucí úlohy veřejné diplomacie, respektive kulturní dimenze zahraniční 

politiky států. Podle Elišky Tomalové jsou právě kulturní aspekty v současné době již 

integrální součástí mezinárodní politiky, přičemž tvrdí, že „se dnes každý stát snaží využívat 

kulturních prostředků k vymezení a posílení svého místa v mezinárodních vztazích.“
48

 

V případě tématu předkládané práce je pozornost věnována především roli vědy, respektive 

vědecké či akademické spolupráce v mezinárodních vztazích. Jedna z podkapitol se zaměřuje 

na její možnosti a limity ve sledovaném období na konkrétním příkladu kulturních vztahů 

mezi ČSSR a SRN. 

S modernizací pohledu na mezinárodní vztahy a příklonu k dějinám kulturní oblasti 

zahraniční politiky je dále spojena i proměna dominantních aktérů mezinárodních vztahů. 

V průběhu 20. století je možné pozorovat tendenci, která spočívá v postupném slábnutí pozice 

jednotlivých národních států, které v této oblasti přestávají hrát hlavní roli. Důležité postavení 

může nově připadnout jak jednotlivcům, tak i celé řadě organizací. V tomto kontextu tak lze 

i vědcům, univerzitám a či výzkumným institucím připsat důležitý podíl na vytváření 

zahraniční politiky. 

 

1.1.  Tzv. nové dějiny mezinárodních vztahů 

Odpovídají mezinárodní politické dějiny, dějiny mezinárodních vztahů a dějiny 

diplomacie moderní době a sociální realitě? Tuto otázku si aktuálně klade celá řada historiků, 

                                                 
48 

Tomalová, Kulturní diplomacie. Francouzská zkušenost., 10. 
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politologů či sociologů. Současná diskuze o modernizaci politických dějin začala na přelomu 

šedesátých a sedmdesátých let,
49

 kdy dosavadní historiografická koncepce nově musela čelit 

kritickým hlasům, které ji považovaly za příliš konzervativní. Hlavní výtka spočívala 

v nadměrné fixaci na pozitivistický popis proběhlých událostí.
50

 Jedním z největších kritiků 

tehdejších politickohistorických konceptů byl známý německý historik a přední představitel 

socio-politické Bielefeldské školy, Hans-Ulrich Wehler.
51

 V roce 1975 se vyjádřil v tom 

smyslu, že by politické dějiny měly významným způsobem přehodnotit způsob svého 

výzkumu, přičemž ve středu zájmu by měla být komplexní lidská společnost. Pozornost by se 

měla především zaměřit na její struktury, a ne primárně na individuální aktéry a jejich cíle. 

Konečně by politické dějiny měly po vzoru sociálních dějin využívat analytické postupy 

namísto toho, aby jen popisovaly politické dění.
52

 

Většina západoněmeckých odborníků na politické dějiny se však k těmto změnám 

nejprve stavěla odmítavě.
53

 V této souvislosti poukazuje Ute Frevert na důležitou skutečnost, 

že důležité podněty ke kritické diskuzi o novém zaměření disciplíny politických věd 

v sedmdesátých letech přicházely i z Francie, Velké Británie nebo Spojených států 

amerických. Tamější historici byli ve svých požadavcích na příklon k sociálně historickému 

výzkumu dokonce ještě rozhodnější.
54

 Ve Francii reprezentovala tento směr známá škola 

Annales, která se jasně vymezila vůči důrazu na krátkodobé politické události namísto 

dlouhodobého ekonomického, sociálně-kulturního či demografického vývoje celé 

společnosti.
55

 Skutečný obrat v pojetí politických dějin bylo podle Ursuly Lehmkuhl možné 

zaznamenat ale až na počátku osmdesátých let, přičemž na tuto disciplínu jsou od té doby 

                                                 
49 

Kulturními faktory se v šedesátých letech zabývali historici Pierre Renouvin a Jean-Baptiste Duroselle. 

Ti definovali koncept tzv. forces profondes, tedy určitých „hlubších sil“, které mají ovlivňovat mezinárodní 

vztahy a diplomacii. Viz Pierre Renouvin a Jean-Baptiste Duroselle, Introduction à l'histoire des relations 

internationales (Paris: Librairie Armand Colin, 1964). 
50 

Eckart Conze, „Abschied von Staat und Politik? Überlegungen zur Geschichte der internationalen Politik“, 

In Eckart Conze, Ulrich Lappenküper a Guido Müller eds., Geschichte der internationalen Beziehungen. 

Erneuerung und Erweiterung einer historischen Disziplin (Köln: Böhlau Verlag: 2004), 15. 
51

 Krátký životopis historika Hanse Ulricha Wehlera dostupný například viz „Hans -Ulrich Wehler“, oficiální 

webová stránka Encyclopædia Britannica, https://www.britannica.com/biography/Hans-Ulrich-Wehler (ověřeno 

2. února 2020). 
52

 Ute Frevert a Heinz-Gerhard Haupt, Neue Politikgeschichte: Perspektiven Einer Historischen 

Politikforschung. Historische Politikforschung. (Frankfurt: Campus, 2005), 8–9. 
53 

Ibid. 
54

 Ibid., 9. 
55 

Ibid. Dále například viz Karl Erich Born, „Neue Wege der Wirtschafts- und Sozialgeschichte in Frankreich: 

Die Historikergruppe der „Annales““, Saeculum 15 (1964): 298–310. 

https://www.britannica.com/biography/Hans-Ulrich-Wehler
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kladeny vyšší nároky z hlediska nutnosti teoretické a metodologické inovativnosti.
56

 Pro téma 

předkládaného textu je při tom důležité, že tzv. kulturní obrat bylo možné zaznamenat ve 

vztahu ke studiu studené války. Předmětem zájmu tak nově nejsou jen jednání diplomatů 

obou velmocí, ale i jejich dopad na obyvatelstvo a jejich běžný život.
57

 

Výše popsaný výzkum politických dějin mezinárodních vztahů prizmatem kulturních 

a sociálních faktorů je relevantní i pro výzkum vzájemných vztahů mezi ČSSR a SRN 

v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Kultura je v předkládaném textu 

vnímána jako prostředek kontaktu mezi oběma státy na různých společenských úrovních. 

Pro sledované téma se jeví jako užitečné, že kulturní dějiny představují důležitý faktor pro 

emancipaci a utváření identity československého i západoněmeckého státu. S jejich pomocí je 

možné také sledovat kulturně podmíněné strategie, které se oba státy ve sledovaném období 

snažily využívat k prosazení svých politických či ideologických cílů, aby tak ovlivnily 

i celkovou bilaterální politiku.
58

 

Pokud na význam kultury nahlédneme z hlediska klasických teorií mezinárodních 

vztahů, reflektují její podstatnou roli v politických dějinách zástupci liberálně-idealistické 

školy, mezi které patří i Joseph Nye a jeho známý koncept tzv. měkké síly soft power.
59

 

Z hlediska teorie moci v mezinárodních vztazích patří podle i věda Nye k nástrojům tohoto 

konceptu,
60

 který spočívá ve schopnosti ovlivnit chování aktéra pomocí jiných prostředků než 

silou či nátlakem.
61

 Za použití soft power je tak možné, aby země dosáhla svých zahraničně-

politických cílů na základě toho, že druhý stát je přitahován její kulturou, prosperující 

ekonomikou nebo politickými podmínkami. Hlavní mechanismus spočívá v tom, že druhý stát 

                                                 
56 

Ursula Lehmkuhl, „Diplomatiegeschichte als internationale Kulturgeschichte: Theoretische Ansätze und 

empirische Forschung zwischen Historischer Kulturwissenschaft und Soziologischem Internationalismus“, 

Geschichte und Gesellschaft 27, č. 3 (2001): 395–397. 
57

 Simo Mikkonen a Pia Koivunen, „Introduction. Beyond the Divide“, In Simo Mikkonen a Pia Koivunen, eds., 

Beyond the Divide: Entangled Histories of Cold War Europe. (New York: berghahn, 2015), 4–5. K této 

problematice také viz Simo Mikkonen, Jari Parkkinen a Giles Scott-Smith, „Exploring culture in and of the Cold 

war“, In Simo Mikkonen, Jari Parkkinen a Giles Scott-Smith eds., Entangled East and West: Cultural Diplomacy 

and Artistic Interaction during the Cold War. (Berlin, Boston: Walter de Gruyter, 2019), 1–15. 
58

 Kultuře jako nástroji vzájemných politických vztahů mezi Čechy a Němci v časovém období od 19. století až 

po 80. léta 20. století se věnuje jedna z publikací Česko-německé a Slovensko-německé komise historiků. 

Viz Michaela Marek ed., Kultur als Vehikel und als Opponent politischer Absichten: Kulturkontakte zwischen 

Deutschen, Tschechen und Slowaken von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 1980er Jahre. (Essen: 

Klartext, 2010). 
59 

Lizcová, Kulturní vztahy mezi ČSSR a SRN v 60. letech 20. století., 30. Autorka zde vychází z publikace Petra 

Druláka, viz Petr Drulák, Teorie mezinárodních vztahů (Praha: Portál, 2010), 41–42, 72–73. 
60 

Joseph S. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics., 18, 44–46. 
61

 Joseph S. Nye , „Soft Power“, 166–168. 
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chce následovat příklad dané země a dosáhnout stejné úrovně prosperity.
62

 Z tohoto důvodu je 

užití tzv. měkké síly často spojováno s vlivnými institucemi, charismatickými osobnostmi 

nebo s politiky s jasným morálním kreditem.
63

 

Jedním z klíčových nástrojů soft power je podle liberálně-idealistické školy i kulturní 

diplomacie, a to sice ve smyslu diplomacie veřejné.
64

 Klasická definice charakterizuje tuto 

rovinu diplomacie jako přímou komunikaci s veřejností v zahraničí, například v oblasti 

výměny informací, vzdělávání nebo kulturních akcí s cílem pozitivně ovlivnit její mínění 

o dané zemi.
65

 Její dlouhodobý cíl spočívá v ovlivnění vzájemného vztahu vlád daných 

zemí.
66

 Veřejná diplomacie tak nepředstavuje jen abstraktní teoretický model, ale jedná se již 

o konkrétní realizaci mezinárodní politiky na základě různých nástrojů a zdrojů tzv. měkké 

síly.
67

 Státy se při tom snaží zvýšit svoji atraktivitu v kulturním slova smyslu u široké 

veřejnosti v zahraniční různými způsoby. Přitáhnout pozornost na své kulturní přednosti se 

v praxi snaží především rozhlasovým či televizním vysíláním, podpůrnými opatřeními 

směrem k exportu své kultury nebo organizací výměnných pobytů intelektuálních elit,
68

 

přičemž poslední jmenovaný prostředek je velmi důležitý právě v rámci sledované 

akademické spolupráce. 

Veřejná diplomacie podle Neye ale nespočívá jen ve předávání informací 

a zprostředkování pozitivního obrazu o dané zemi zahraničnímu publiku. Veřejná politika 

vychází také z dlouhodobých osobních vztahů, které se budují v delším časovém horizontu 

a zakládají se na vzájemné důvěře. Díky stabilním kontaktům je pak možné očekávat 

i vzájemně vstřícnější reakce v rámci společné politické agendy.
69

 Lze tak říci, že 

i akademickou či vědeckou kooperací si stát může zajistit lepší sebeprezentaci v zahraničí, 

a pomocí „měkkých“ mocenských prostředků dokonce i ovlivnit politiku druhého státu. 

Pro kontext předkládané práce je relevantní snaha států budovat vztahy na základě široké 
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palety vzdělávacích programů a dalších opatření, jako jsou například výzkumná stipendia, 

výměnné pobyty, školení, semináře nebo konference.
70

 

Jak ukazuje Tomalová, nabývá kulturní diplomacie ve smyslu podkategorie veřejné 

diplomacie ve výzkumu mezinárodních vztahů na stále větším významu.
71

 Rozhodující 

skutečností je v tomto kontextu postupná proměna postavení jednotlivých aktérů 

v mezinárodní politice v důsledku globálních změn, kdy je důležitá role připisována nově 

nejen státům, ale i nevládním organizacím regionální či mezinárodní působnosti nebo 

dokonce jednotlivcům a jejich osobním motivacím.
72

 Conze takovým individuálním aktérům 

mezinárodní politiky přičítá značný význam, přičemž je vnímá jako zprostředkovatele 

myšlenek, hodnot, ideálů, zájmů nebo jako představitele určitých politických symbolů. Svým 

jednáním podle něj často dokážou artikulovat tendence a trendy aktuální doby, přičemž 

mohou přispět ke stabilizaci nebo naopak změně daných politických, ekonomických, nebo 

kulturních podmínek.
73

 

V kontextu tématu předkládané práce se jeví jako důležité, že určitý vliv na vytváření 

zahraniční kulturní politiky lze připisovat i vědeckým institucím nebo jednotlivým vědcům 

a akademikům.
74

 Kulturní diplomacii lze vnímat jako účinný nástroj v rámci diskuze 

o otázkách multilaterálního charakteru, o kterých je zapotřebí debatovat na odborné bázi. 

Vědě jako takové je totiž připisována jistá univerzálnost a schopnost překonávat 

zahraničněpolitické bariéry. Na druhou stranu lze ale namítnout, že v závislosti na dobovém 

a politickém kontextu může být věda danou ideologií i omezována, zejména pak 

v humanitních a sociálních vědách.
75

 Předkládaná práce si tak mimo jiné klade za cíl ukázat, 

že představitelé akademické obce mohou významným způsobem přispět nejen k rozšíření 

svého výzkumu, ale v konečném důsledku i ke zlepšení stavu mezinárodních vztahů. V rámci 

případové studie je jako na obdobné individuální aktéry nahlíženo na oba hlavní představitele 

UK a UHH. Jako iniciátoři vzájemné akademické spolupráce svými aktivitami ovlivnili nejen 
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vzájemné akademické vztahy, ale určitým specifickým způsobem dokázali i rozšířit vzájemný 

dialog obou států, který byl limitován tehdejšími politickými podmínkami. 

 

1.2. Role vědy v mezinárodních vztazích  

S mezistátní univerzitní kooperací souvisí i širší teoretické pojetí role vědy v rámci 

mezinárodních vztahů a kulturní diplomacie. Podle Mitchella G. Ashe nelze „vědu“ 

a „politiku“ vnímat jako dvě zcela oddělené oblasti, v důsledku globalizace jsou obě sféry již 

pevně spojeny.
76

 Nye v současnosti považuje oblast vědy, v praxi pak akademickou kooperaci 

a výměnné pobyty, dokonce za jeden z nejvíce efektivních „měkkých“ prostředků veřejné,
77

 

respektive kulturní diplomacie státu. V tomto smyslu je tak podle autorky možné hovořit 

o určité moderní formě akademické peregrinace. Myšleno je tím propojení dnešních způsobů 

akademických spoluprací s tradičním peregrinačním charakterem vědy, který se v rámci 

budování evropské sítě univerzit významně uplatňoval již od středověku. 

Mezinárodní kontaktní sítě vědců se uplatňují zejména tehdy, pokud je zapotřebí řešit 

problémy mezinárodního rázu. Na multilaterální úrovni se pak snaží nalézt společné řešení 

aktuálních globálních výzev.
78

 Vědecko-politická diskuzní fóra při tom hrála důležitou roli už 

ve sledovaném období studené války, přičemž často fungovala jako efektivní platforma 

k neformálním rozhovorům představitelů obou bloků o zásadních otázkách, například 

o nukleárním odzbrojení.
79

 V této souvislosti lze zmínit koncepci tzv. paralelní diplomacie, 

track-two diplomacy, kombinující jak formální, tak neformální diplomatické prostředky.
80

 

Zde je jednání politického rázu vedeno primárně mezi vědci či akademiky, kteří politiky 

o výsledcích diskuzí informují až následně.
81

  

Vědecká spolupráce mezi Východem a Západem se ale začala rozvíjet již od druhé 

poloviny padesátých let, kdy státy východního bloku začaly vstupovat do mezinárodních 

vědeckých společností, případně obnovovat svá členství. V roce 1954 se tak Sovětský svaz 
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stal například členem Mezinárodní rady vědeckých unií [ICSU],
82

 která jako nevládní 

organizace s globální působností zastřešuje nejdůležitější vědecké unie v exaktních vědách. 

V šedesátých letech pak bylo možné zaznamenat nárůst počtu členů z východního bloku 

i v Mezinárodní radě sociálních věd [ISSC].
83

 V československém kontextu začalo být 

členství v mezinárodních vědeckých organizacích koordinováno ze strany Československé 

akademie věd [ČSAV] od roku 1953, kdy vstoupila do Světové federace vědeckých 

pracovníků [WFSW].
84

 

Podle obecně uznávané definice britské Královské učené společnosti existují celkem 

tři různé způsoby, jak věda může přispět k formulaci a dosažení zahraničně-politických cílů. 

Zaprvé se jedná o koncept science in diplomacy, který definuje způsob, jak věda může na 

základě svých odborných poznatků státu poskytnout rady k zahraničně-politickým účelům. 

Druhá rovina vědecké diplomacie se nazývá diplomacy for science, kdy naopak diplomacie 

má usnadnit mezinárodní vědeckou spolupráci. Poslední možnost science for diplomacy pak 

spočívá ve využití vědecké kooperace ke zlepšení vztahů mezi státy.
85

 Zatímco v prvním 

případě je myšleno na to, jak věda může využít svůj potenciál, aby ovlivnila zahraniční 

politiku, druhá dimenze vědecké diplomacie poukazuje na rozvoj vědecko-technologické 

spolupráce na horizontální úrovni mezi vědci. Třetí rovina vědecké diplomacie pak staví vědu 

do pozice prostředníka mezi státy, pomocí kterého je možné najít kompromisní řešení, zvýšit 

vzájemné porozumění a respekt, a konečně i obecně přispět k rozvoji vědy na mezistátní 

úrovni.
86

 

Uplatnění zmíněných dimenzí vědecké diplomacie se zakládá na premise, že obecně 

ceněné vlastnosti vědy, jako racionalita, transparentnost či univerzálnost, jsou vědeckému 

výzkumu univerzálně vlastní bez ohledu na státní hranice, politický systém, kulturní kořeny 

nebo náboženské vyznání. Věda tak může potenciálně sloužit jako prostředek k budování 

důvěry mezi státy. Hlavním úkolem vědecké diplomacie je pak propojit zájmy vědecké 
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komunity a politické reprezentace. Zatímco vědci jsou motivování ziskem co nejlepších 

zdrojů k jejich výzkumu, politici usilují o vytvoření komunikačních kanálů, které by bylo 

možné využít k podpoření jejich širších politických zájmů.
 87

 

V rámci vývoje politických vztahů mezi východním a západním blokem, měla 

největší význam science for diplomacy. Vědecká diplomacie se v této rovině totiž prakticky 

projevuje několika způsoby, které často vedou ke kvalitativnímu zlepšení vzájemných 

politických vztahů a překlenutí ideologických sporů.
88

 Konkrétně se může jednat 

o dlouhodobé dohody o vědecké či akademické kooperaci, zakládání nových vědeckých 

institucí, podporu mezinárodních výzkumných stipendií či pořádání společných konferencí, 

seminářů nebo sympozií.
89

 Poskytování financí na tyto aktivity se podle Tomalové však 

zakládá na politicky pragmatické motivaci, „že investice do budoucích a stávajících elit 

partnerského státu se v budoucnu vrátí.“
90

 Praktické výsledky a dlouhodobé dopady této 

dimenze vědecké diplomacie předkládaná práce zhodnotí na základě případové studie 

akademické spolupráce Univerzity Karlovy a Univerzity Hamburk. 

V době studené války byly vysoké školy považovány za důležitý prostředek 

ideologické konfrontace obou bloků. Byly vnímány jako důležitý faktor v rámci propagace 

hodnot buď socialistického, nebo liberálního systému, politické kultury a vzdělávacích 

modelů. Z tohoto důvody byly i součástí zahraniční kulturní politiky státu.
91

 Konkrétní roli 

univerzit a akademické spolupráce v rámci mezinárodních vztahů v době studené války lze 

podle Nye nejlépe ukázat na zahraniční politice Spojených států amerických, které vysoké 

školy využívaly v souladu s naznačenými principy konceptu soft power. I když se zde 

objevovaly skeptické hlasy, že hostující vědci z východního bloku mohou zneužít tamější 
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know-how, převážil nakonec názor, že je důležité vědce ze socialistických zemí seznámit 

nejen se západními vědeckými poznatky, ale i s demokratickým politickým systémem.
92

 

Vzájemná vědecká kooperace mohla v konečném důsledku vést k tomu, že se východní elity 

po návratu z USA zasazovaly o liberalizaci politických poměrů ve své zemi.
93

 Na druhou 

stranu v socialistických zemích byli vědci a akademici na základě jejich kádrového profilu 

pečlivě prověřováni a vybíráni byli ti, kteří podle režimu dokázali na Západě propagovat 

myšlenky socialistického systému.
94

 

 

1.3. Rozdíly v zahraniční kulturní politice ČSSR a SRN 

Vzhledem k tématu předkládané práce je nutné se blíže věnovat skutečnosti, že 

ČSSR a SRN byly ve zkoumaném období odlišnými aktéry mezinárodních vztahů. Z tohoto 

důvodu uplatňovaly i rozdílnou strategii, jakými kulturními prostředky ovlivnit politiku svého 

souseda. Jinými slovy, oba státy využívaly jiný kulturní model zahraniční politiky.
95

 

V případě Spolkové republiky Německo je možné hovořit o kulturní diplomacii ve smyslu 

veřejné diplomacie, která zpravidla spočívá například ve vědecké spolupráci, akademických 

výměnách či podpoře kulturních akcí.
96

 V Československu byla situace kvůli politickým 

podmínkám socialistického režimu logicky diametrálně odlišná. 

Pomineme-li blokovou podmíněnost, bylo mezi ČSSR a SRN ve sledovaném období 

pozorovat i zjevnou asymetrii z hlediska jejich politické váhy a ekonomické síly. V tomto 

smyslu je tento nepoměr mocenského potenciálu obou států možné vysvětlit na základě 

známého teoretického konceptu asymetrického dyadického vztahu dvou sousedících zemí. 

Podle tohoto východiska se nevyrovnané bilaterální kontakty zakládají na geopolitických 

aspektech, jako je vztah ke společné hranici, geografické parametry zemí či jejich lidský 

potenciál. V praxi se pak od uvedených faktorů odvíjí podoba vzájemných politických vztahů 

daných států. Pomocí teorie dyadické asymetrie je tak možné pozorovat, která ze zemí je 
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schopna je rozhodujícím způsobem ovlivňovat a který ze států je naopak nucen své 

zahraničně-politické aktivity přizpůsobovat silnějšímu partnerovi.
97

 

Konkrétní rozdíly v jejich zahraniční kulturní politice vycházely z různého pojetí 

kulturního života ve státě. Politické elity obou zemí také odlišně chápaly vztah kultury 

a politické moci. Nastavené parametry ve společnosti, kultuře a politice se následně 

reflektovaly i v rámci akademického života. Ve východním bloku byla oblast kultury v širším 

smyslu kulturních transferů vnímána jako jedna z hlavních oblastí ideologického 

a mocenského střetu se Západem. Kontakty s druhým blokem se tak musely nevyhnutelně 

odehrávat za spolupůsobení státu a pod kontrolou oficiálních míst.
98

 V Československu došlo 

k politizaci kultury komunistickým režimem prakticky bezprostředně po únoru 1948. 

Podle Lizcové se zde zcela uplatnil sovětský vzor státního ideologického monopolu. Kulturní 

sféra měla být izolována od západních vlivů.
99

 Kulturní politika československého státu byla 

koncipována podle cílů KSČ a měla tak být plně podřízena jejím politickým nařízením,
100

 

přičemž je ale nutné vzít v potaz specifika jednotlivých dekád vlády komunistického režimu 

v Československu. 

Ve Spolkové republice Německo existovaly díky demokratickému režimu pro rozvoj 

kulturní, respektive veřejné, diplomacie z logiky věci naprosto odlišné předpoklady. Lze říci, 

že principy veřejné diplomacie SRN v tomto smyslu odpovídají klasické definici tohoto 

pojmu, tedy že cílí na širokou veřejnost, popřípadě na elity společnosti, přičemž předpokládá 

rovnocenný dialog s partnerským státem.
101

 Aktivity veřejné diplomacie mají při tom vést 

k lepšímu poznání druhé země. Dalším cílem je zlepšit celkovou úroveň bilaterálních vztahů 

a posílit úroveň vzájemné důvěry. V konečném důsledku se může jednat o základ pro 

budování dlouhodobého korektního vztahu, který se může dále zlepšovat i v politické 

či ekonomické oblasti.
102

 Motivace Spolkové republiky Německo investovat do kulturní 

diplomacie spočívala především ve snaze překonat svůj negativní obraz, který vznikl 
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v souvislosti s nacistickým režimem a druhou světovou válkou, a kulturně se navrátit do 

Evropy.
103

  

Když se na konci šedesátých let ujala moci koalice Sociálnědemokratické strany 

Německa [SPD] a Svobodné demokratické strany [FDP], začala být zahraniční kulturní 

politika v SRN vnímána dokonce jako „třetí pilíř“ spolkové zahraniční politiky. Kulturní 

složka má tak od té doby dodnes značnou váhu pro normativní cíle německé zahraniční 

politiky.
104

 Tento pojem je významově spojen s tzv. třetím košem helsinského Závěrečného 

aktu, který měl vést k zjednodušení mezilidských kontaktů a k podpoře mezinárodní kulturní 

spolupráce. Lidskoprávním a kulturním multilaterálním závazkům SRN přikládala 

mimořádný význam, protože podle ní měly vést k liberalizaci režimu v socialistických státech 

včetně Československa.
105

 

Československý komunistický režim však spolkový „třetí sloup“ vnímal jako jeden 

z nejvýznamnějších nástrojů údajné antikomunistické politiky.
106

 KSČ jej považovala za 

prostředek k budování ideologicky nebezpečné nadstavby vzájemných politických vztahů. 

Problematická byla pro ČSSR zejména skutečnost, že SRN se logicky snažila dávat důraz na 

důslednou reciprocitu a vyváženost kulturních vztahů. Spolková republika Německo si tak 

předsevzala sjednávat se státy socialistického společenství dlouhodobé bilaterální dohody 

o kulturní spolupráci spolu s příslušnými prováděcími protokoly. Dílčí, ale důležitý cíl SRN, 

pak spočíval v zakládání místních poboček Goethe-Institutu a dalších kulturních center.
107

 

Československý komunistický režim si politiku „třetího pilíře“ interpretoval v tom 

smyslu, že se Spolková republika Německo snaží využívat stále subtilnějších prostředků, aby 

svoji kulturní politikou ovlivnila co nejširší vrstvy československého obyvatelstva. 

Potenciální ohrožení viděla v tom, že se snaží navázat na tradiční kulturní vazby a obnovit 

dobré mezilidské kontakty, které byly normalizací náhle přerušeny. Značnou pozornost 

komunistické vedení dále věnovalo potenciálnímu vlivu spolkových nevládních institucí, 

vztahům mezi intelektuálními kruhy obou států a nabídkám různých stipendií v SRN.
108
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Pro sledované téma je důležité, že československý komunistický režim spatřoval nebezpečí 

konkrétně i v intelektuálních elitách spolkových vysokých škol, které by proti jejím zájmům 

mohly působit na mladé československé občany s vysokým potenciálem. Studenti, kteří by se 

vzdělávali na spolkových univerzitách, tak mohli být vnímání jako potenciální 

zprostředkovatelé antikomunistických kulturních vlivů.
109

 

Z výše uvedeného vyplývá, že v československém kontextu není možné před rokem 

1989 hovořit o klasické kulturní diplomacii. I přesto zde ale určitá forma zahraniční kulturní 

politiky existovala, která spočívala v ideologické propagační činnosti socialistického 

systému.
110

 Na rozdíl od SRN kulturní model ČSSR postrádal jeden ze základních 

předpokladů pro úspěšné naplnění všech principů veřejné diplomacie. V Československu totiž 

nebyl prostor pro dialog s partnerským státem. Namísto toho československý režim 

předpokládal u zahraničního publika jen pasivní recepci daného kulturního sdělení bez nároku 

na vlastní interpretaci. Československý komunistický režim také omezoval svobodnou 

výměnu informací a neumožňoval veřejnosti se podílet na zahraniční politice.
111

 Na základě 

typologie zahraniční kulturní politiky od Tomalové by tak bylo možné československý 

kulturní model zařadit k formě propagandy.
112

 

Peterková dělí propagační činnost ČSSR funkčně a tematicky celkem do čtyř oblastí: 

osvěta, cestovní ruch, obchodní a hospodářské vztahy a kontakty ke krajanským sdružením. 

Pro sledované téma je nejdůležitější první zmíněná kategorie, do které lze mimo jiné zařadit 

i vědecké a akademické vztahy a další spolupráci v oblasti školství, například výměny stážistů 

a stipendistů.
113

 V praxi převzala propagační úkoly kulturní propagace Československa před 

rokem 1989 především tzv. zahraniční kulturní a informační střediska. Činnost těchto institucí 

se téměř výlučně zaměřovala na veřejnost ve spřátelených socialistických státech.
114
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Se zeměmi socialistického společenství československá střediska převážně i koordinovala 

svůj kulturní program.
115

 

Obsahová náplň československé zahraniční kulturní propagace se v praxi řídila 

koordinovanými nařízeními členských států Varšavské smlouvy. V obecné rovině byly 

v rámci domácí politiky rozhodující závěry sjezdů KSČ.
116

 Lze tak říci, že kulturní vztahy 

s kapitalistickými státy byly zcela státně centralizovány.
117

 Pokud jde konkrétně o vzájemné 

styky se SRN, podporovala ČSSR v duchu socialistické propagandy oficiálně jen tamější 

„pokrokové“, tedy socialistické, síly. Na druhou stranu se snažila oslabit politické proudy, 

které neměly podporovat „mírovou politiku zemí socialistického společenství“.
118

 V praxi 

ČSSR principiálně odmítala zájem SRN propagovat jednotnou německou kulturu a namísto 

toho obhajovala existenci dvou německých států. Z tohoto důvodu tak ČSSR „prověřovala“ 

akce SRN na svém území, zda svým obsahem neporušují danou kulturně-politickou linii. 

Při sestavování víceletých plánů svých kulturních styků pak Československo muselo 

porovnávat své záměry se stanovisky Německé demokratické republiky [NDR] a Sovětského 

svazu [SSSR], případně i s dalšími zeměmi socialistického společenství.
119

 I z tohoto důvodu 

došlo podle Obermayera ve sledovaném období k tomu, že kulturní styky mezi 

Československem a Spolkovou republikou byly značně jednostranné. Počet československých 

akcí ve Spolkové republice při tom jednoznačně převyšoval počet akcí SRN na 

československém území.
120

 

Z ideologického hlediska československý komunistický režim využíval export své 

kultury jako prostředek propagace výhod socialistického způsobu života.
121

 Podle materiálů 

archivu AMZV se ČSSR vnímala dokonce jako „nejbližší kulturně vyspělé centrum, s nímž 

má SRN možnost navázat kontakt“. Naopak kulturní život ve Spolkové republice Německo 

komunistický režim hodnotil jako „podprůměrný, který měl značně zaostávat za jejím 
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ekonomickým vývojem“.
122

 V souladu s tím byla v roce 1974 zveřejněna i oficiální kulturně-

politické koncepce Ministerstva zahraničních věcí ČSSR.
123

 Tento dokument deklaroval, že je 

nutné dodržovat princip nadřazenosti ideových zásad nad hospodářskými zájmy.
124

 Praktická 

politika ale probíhala ve výsledku jinak. ČSSR navazovala kulturní styky se SRN hlavně 

z toho důvodu, aby získala ekonomické benefity.
125

 Na závěr této pasáže je však nutné dodat, 

že i přes rozdílnost společenských systémů byly kulturní styky při setkání nejvyšších 

představitelů států oficiálně vnímány jako základní pilíř stabilních a mírových vztahů, které 

mohou oběma stranám přinášet výhody.
126

 Spolková republika Německo byla ve sledovaném 

období z hlediska kulturních styků dokonce nejvýznamnějším západním partnerem 

Československa.
127
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2. Vývoj vztahů mezi ČSSR a SRN v období tzv. normalizace 

Od potlačení Pražského jara se kontakty mezi oběma státy vyvíjely jen velice 

obtížně. Normalizační kurz a důraz československého komunistického režimu na 

problematické otázky ze společné historie z logiky věci nevytvářely příliš široký prostor pro 

jednání o vzájemných budoucích vztazích. Spory ohledně výkladu historických událostí, 

zejména Mnichovské dohody, druhé světové války a odsunu sudetských Němců 

z Československa, se v praxi promítly do zdlouhavých jednání o tzv. Pražské smlouvě z roku 

1973. V následujících letech bránila rozšiřování společného smluvního rámce především 

úplná podřízenost ČSSR politice SSSR, a to především ve sporné otázce platnosti 

bilaterálních ujednání se Spolkovou republikou Německo i na Západní Berlín.
128

 

Do jaké míry se podařilo reálně naplňovat ustanovení bilaterálních smluv, které se 

mezi ČSSR a SRN přece jen podařilo vyjednat? Zejména situace ve vzájemných kulturních 

vztazích dokazuje, že existovaly výrazné rozdíly mezi oficiálně proklamovanými cíli a jejich 

následnou praktickou realizací. V následující části textu budou bilaterální vztahy ČSSR 

a SRN ve sledovaném období tzv. normalizace představeny v několika rovinách, přičemž 

vzhledem k tematickému zaměření překládaného textu je důraz kladen právě na situaci 

v oblasti kulturní výměny. 

 

2.1. Vzájemné vztahy od konce 2. světové války do 70. let 

Vztahy poválečného Československa ke svému západnímu sousedovi byly z logiky 

věci determinovány rozdělením Německa na dva samostatné státy v průběhu roku 1949.
129

 

Vzhledem k nastoleným poměrům po únoru 1948 navázala československá vláda oficiální 

diplomatické vztahy pouze s NDR.
130

 Se Spolkovou republikou Německo byly roku 1950 

nicméně navázány alespoň styky v obchodní rovině.
131

 V roce 1967 se následně obě strany 

dohodly, že vzhledem k dobrému vývoji vzájemných hospodářských kontaktů budou nově 

zřízena oficiální obchodní zastoupení.
132

 Jelikož tyto reprezentace zpravidla disponovaly 
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příslušnými konzulárními pravomocemi, Československo tak jasně signalizovalo, že stojí 

o další zintenzivnění vztahů se SRN.
133

 Rok poté byly otevřeny i stálé obchodní mise, 

západoněmecká v Praze a československá ve Frankfurtu nad Mohanem.
134

 Dále byla v roce 

1967 uzavřena smlouva o regulaci zbožového a platebního styku.
135

  

Mírné zlepšení vztahů bylo v šedesátých letech možné zaznamenat i mimo 

hospodářskou rovinu. Díky postupné liberalizaci společenských poměrů v Československu 

nabyly vzájemné kontakty na intenzitě především v oblastech kultury, sportu či vědy.
136

 

V této době existovala příznivá politická konstelace, díky které měly na kulturní výměně 

zájem obě strany. Zatímco SRN se snažila naplňovat počáteční cíle politiky uvolňování mezi 

oběma bloky, ČSSR si začala uvědomovat výhody kontaktů se Západem. Jak již bylo 

naznačeno výše, vnímala je jako nástroj k propagaci principů socialistického systému, získání 

moderního technologického know-how a nezbytných finančních prostředků ze Západu.
137

 

O zlepšení vztahů s východním blokem se Spolková republika Německo pokoušela 

již v průběhu šedesátých let, kdy začala postupně upouštět od zahraničně politického kurzu 

tzv. Hallsteinovy doktríny.
138

 V předfázi tzv. nové východní politiky, v červnu roku 1964, 

ukázal Ludwig Erhard ochotu uzavřít kompromisní řešení ohledně platnosti Mnichovské 

dohody ve speciálním prohlášení.
139

 V březnu 1966 byla navíc vydána tzv. Erhardova mírová 

nóta, která zkráceně označovala Diplomatickou nótu spolkové vlády k odzbrojení a zajištění 

míru adresovanou i státům východního bloku s výjimkou NDR a arabským zemím.
140

 

V prosinci téhož roku bylo zveřejněno i vládní prohlášení kabinetu Kurta Georga Kiesingera 

s cílem překonat nejistotu ve vzájemných vztazích ohledně možných konsekvencí spojených 
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s Mnichovem.
141

 Spolková vláda tehdy jasně deklarovala, že z událostí září 1938 pro SRN, 

respektive pro sudetské Němce, nevyplývají žádné reálné teritoriální nároky.
142

 Na druhou 

stranu však trvala na tom, že znovusjednocení Německa představuje její neměnnou 

zahraničněpolitickou prioritu.
143

 

Na konci šedesátých let tak došlo k částečnému zlepšení vzájemných vztahů,
144

 

přičemž v roce 1968 se vedlo několik neoficiálních rozhovorů o navázání plných 

diplomatických vztahů, a to sice v kontextu nadějí, které s sebou neslo Pražské jaro.
145

 

Srpnová invaze SSSR do Československa však opatrnou vstřícnou politiku SRN výrazně 

narušila. Spolková vláda tak byla nucena svoji koncepci tzv. nové východní politiky nově 

promyslet.
146

 Agresivní potlačení Pražského jara SRN považovala za jasný signál, že Moskva 

je ochotna použít všechny dostupné prostředky, aby stabilizovala rozdělení Evropy do dvou 

bloků. Bylo tedy jasné, že tzv. nová východní politika bude muset respektovat tento stav věcí 

– i dlouhodobé cíle SSSR.
147

 

Spolková republika Německo tak v rámci své tzv. nové východní politiky byla 

nucena přistoupit na primární vyjednávání s Moskvou o jejích mocensko-poltických 

ambicích.
148

 Nejdůležitější motivací pro SRN bylo zásadní zlepšení úrovně západoněmecko-

východoněmeckých vztahů. S tím úzce souvisela také otázka budoucí právní úpravy 

a politických poměrů v Západním Berlíně.
149

 Z hlediska bilaterálních vztahů mezi ČSSR 

a SRN se potlačení reforem roku 1968 projevilo nejen v politické, ale i v kulturní oblasti. 

Zhoršení kontaktů se následně citelně projevovalo i po celou dobu normalizace.
150

 

Zlomovým bodem pro implementaci tzv. nové východní politiky SRN byl nástup 

sociálního demokrata Willyho Brandta do kancléřského úřadu v čele koaliční vlády sociálních 
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demokratů a liberálů
151

 Brandtova zahraničně-politická linie, shrnutá ve vládním prohlášení 

z října 1969, spočívala ve změně kurzu vůči socialistickým státům s cílem odbourat vzájemné 

napětí.
152

 Vládní koalice toho chtěla dosáhnout pomocí oficiálního uznání stávajícího statu 

quo prostřednictvím bilaterálních smluv s vybranými státy východního bloku. Tzv. nová 

východní politika tak měla navazovat na širší politický proces s podobnými cíli détente. Její 

principy byly ale komplexnějšího rázu, přičemž nespočívala jen v dosažení stabilního 

mírového stavu, ale i v historickém usmíření.
153

 

Na počátku sedmdesátých let tak Spolková republika Německo zahájila jednání se 

Sovětským svazem, Polskou lidovou republikou [PLR], Východním Německem 

a Československem s cílem podepsání příslušných smluv o úpravě vzájemných vztahů. První 

smlouva se Sověty určila základní právní rámec, ve kterém se všechny následující dohody 

měly pohybovat. Jednalo se o zřeknutí se násilí a užití síly ve vzájemných vztazích ve smyslu 

principů Charty Organizace spojených národů [OSN], o zajištění nedotknutelnosti 

poválečných hranic a územní celistvosti a o budoucí rozvoj vzájemných vztahů.
154

 Z hlediska 

SRN měly být smlouvy dojednány tak, aby zároveň nic nebránilo budoucímu 

znovusjednocení obou německých států.
155

 Lze tak říci, že Československo v sérii východních 

smluv rozhodně nehrálo hlavní roli. Na druhou stranu bez uzavření smlouvy se všemi 

stanovenými zeměmi se tzv. nová východní politika nemohla realizovat v celém svém 

rozsahu. Jak v Bahrově dokumentu
156

 z května roku 1970 shrnující záměry SSSR a SRN,
157

 

tak v sovětsko-západoněmeckém komuniké z Oreandy ze září 1971, bylo totiž jasně 

deklarováno, že všechny smlouvy nutně tvoří jeden celek.
158

 

 

2.2. Sjednání tzv. Pražské smlouvy 

Již záhy po startu prvních bilaterálních rozhovorů vyšlo najevo, že prvotní představy 

SRN o bezproblémovém jednání se nenaplní. Československo totiž přikládalo eminentní 

význam právnímu výkladu Mnichovské dohody. Vzhledem k tomu, že západoněmečtí 
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diplomaté zastupovali naprosto odlišný právní názor, dosažení konsenzu se značně 

komplikovalo. Počátek jednání neusnadnil ani přístup generálního tajemníka ÚV KSČ, 

Gustáva Husáka, který smlouvě obecně nebyl osobně příliš nakloněný a chtěl se plně 

koncentrovat na politický kurz normalizace. Teprve na sovětský nátlak Husák začal brát 

nutnost uzavření bilaterální smlouvy vážně.
159

 

Iniciace sporu v otázce platnosti Mnichovské dohody byla nevyhnutelně ovlivněna 

i moskevskou politikou. V již zmíněném Bahrově dokumentu bylo k této problematice 

řečeno, že je zapotřebí najít „pro obě strany schůdné řešení“.
160

 Podle Kunštáta tím došlo ze 

strany Sovětů k relativizaci československého požadavku na neplatnost dohody od samého 

počátku ex tunc, kdy byl již v tomto okamžiku připuštěn i západoněmecký názor ve smyslu 

ex nunc, tedy bez zpětné platnosti.
161

 Symptomatická je podle něj i skutečnost, že ještě dříve 

při tom SSSR v přátelské smlouvě s ČSSR deklaroval, že Mnichovskou dohodu shledává 

neplatnou ex tunc „se všemi z toho vyplývajícími konsekvencemi“.
162

 

Československý právní názor tedy spočíval v požadavku na anulování Mnichovské 

dohody, jako by nikdy ani neplatila.
163

 Kvůli potenciálně dalekosáhlým právním následkům 

však SRN tento nárok nebyla schopna akceptovat. V praktické rovině by totiž vznikla 

nejistota v souvislosti s právními úkony, které se v období let 1938–1945 realizovaly na 

území tehdejších Sudet. Pochyby by mohly panovat například nad platností občanskoprávních 

úkonů, jako jsou manželství či dědická řízení.
164

 Dále by nemuselo být jisté, jak nahlížet na 

občanství sudetských obyvatel.
165

 Aby Spolková republika Německo zajistila stabilní právní 

postavení sudetských Němců, kteří po roce 1945 utekli či byli vyhnání a odsunuti,
166

 nemohla 
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tedy akceptovat argumenty podporující neplatnost dohody od samého počátku. Na druhou 

stranu se již od šedesátých let nebránila deklarovat neporušitelnost vzájemných hranic.
167

 

Kvůli nastíněným komplikacím trvala jednání nakonec až do roku 1973.
168

 

Slavnostní podpis Smlouvy o vzájemných vztazích mezi ČSSR a SRN se uskutečnil dne 

11. prosince 1973 za přítomnosti kancléře Brandta, spolkového ministra zahraničních věcí 

Waltera Scheela, československého premiéra Lubomíra Štrougala a ministra zahraničí 

Bohuslava Chňoupka.
169

 Jednalo o vůbec první oficiální návštěvu spolkového kancléře 

v Československu od konce druhé světové války.
170

 Po bonnské ratifikaci dne 10. července 

1974, doprovázené kontroverzní debatou ve Spolkovém sněmu,
171

 a pražském schválení dne 

15. července 1974
172

 nabyla smlouva platnost dne 19. července 1974.
173

 

Co se týče výstavby textu, byly jednotlivé body smlouvy kromě pasáže 

o Mnichovské dohodě v podstatě shodné s předešlými východními smlouvami. Podle 

rámcových podmínek stanovených moskevskou smlouvou se jednalo o oficiální navázání 

diplomatických vztahů, vzájemnou výměnu velvyslanců či praktický rozvoj spolupráce v celé 

řadě oblastí.
174

 V souladu se záměry Spolkové republiky Německo se smlouva netýkala 

otevřených majetkoprávních otázek, jako reparací či odškodnění sudetským Němcům.
175

 

I přesto, že návrhy SRN na rozšíření smlouvy o body týkající Západního Berlína 

a humanitárních otázek byly nejprve zamítnuty, nebyla ani tato problematika nakonec zcela 
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opomenuta. Ohledně těchto dvou otázek si obě strany vyměnily speciální dopisy.
176

 

Pozitivním efektem byla v kontextu tématu předkládané práce zejména skutečnost, že oba 

státy mohly začít rozvíjet vzájemné vztahy tak, jak smlouva deklarovala ve svém článku V.
177

 

V této pasáži totiž obě strany deklarovaly, že „budou podniknuty další kroky k širokému 

rozvoji vzájemných vztahů“. Dále obě strany prohlásily, že „jejich sousedská spolupráce 

v oblasti hospodářství, vědy, vědeckotechnických styků, kultury, ochrany prostředí, sportu, 

dopravy a jiných styků je v jejich společném zájmu.“
178

 

 

2.3. Implementace tzv. Pražské smlouvy jako základ rozvoje vzájemných 

vztahů  

Jakou roli hrála tzv. Pražská smlouva v celkovém „balíčku“ východních smluv? 

Jak již bylo řečeno, mezinárodní politika ČSSR byla přímo určována SSSR. Význam 

tzv. Pražské smlouvy je tak nutné vždy zasazovat do tehdejšího historicko-politického 

kontextu.
179

 Podle diplomata a tehdejšího spolkového státního tajemníka Paula Franka byl 

v roce 1973 vytvořen alespoň základní manévrovací prostor. Ten obě strany mohly využít 

jako „odrazový můstek“ pro zlepšení vztahů, pokud k tomu chtěly vynaložit úsilí.
180

 Také 

podle Libora Roučka lze tzv. Pražskou smlouvu vnímat spíše pozitivně, přičemž ji považuje 

za důležitý krok k překonání hlubokého zahraničně-politického traumatu československé 

společnosti z Mnichova.
181

 Hans Lemberg je ale toho názoru, že smlouva byla v této 

souvislosti uzavřena příliš pozdě.
182

 

I přes uzavření tzv. Pražské smlouvy však ani jedna ze stran neměla pocit, že by se 

atmosféra mezi zeměmi okamžitě zlepšila.
183

 Podle Lemberga logicky nemohlo 

k opravdovému sblížení ihned dojít kvůli československému normalizačnímu kurzu, 

orientující se na zahraničně-politickou linii nejen SSSR, ale i NDR. Právě Východní 
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Německo totiž v potenciálním zlepšení vztahů mezi ČSSR s SRN vidělo hrozbu i pro svoji 

vnitřní politiku. NDR tak v sedmdesátých letech bedlivě sledovala nejen německo-německé 

styky, ale i československo-západoněmecké kontakty. Východní Němci měli zájem na tom, 

aby československá strana nepřekročila povolenou mez rozvoje spolupráce ve vědě a kultuře, 

která byla definována článkem V. tzv. Pražské smlouvy.
184

 

V kontextu tématu předkládané práce je však důležité se zaměřit především na 

pozitivní dopady tzv. Pražské smlouvy, které nespočívaly jen ve zmíněných ústupcích ČSSR 

ohledně humanitárních otázek a v deklaraci rozvoje budoucí spolupráce,
185

 ale i v jejím širším 

zahraničně-politickém významu.
186

 Spolková vláda v textu příslušného zákona ke smlouvě 

uvedla, že dokument nepřispěje pouze k normalizaci bilaterálních vztahů, ale že bude mít 

značný význam i pro vývoj politické situace v rámci celého regionu a meziblokové 

spolupráce.
187

 Podpisem smlouvy a uzavřením „balíčku“ východních smluv tak v podstatě 

začala druhá fáze politiky uvolňování, kdy se po sjednání rámcových podmínek bilaterálních 

vztahů do popředí dostaly supranacionální otázky kolektivní bezpečnosti.
188

 Tato teze platila 

i v kontextu vztahů ČSSR a SRN. Podle Kunštáta dostaly bilaterální vztahy novou vzestupnou 

dynamiku především díky tzv. helsinskému procesu. Na základě Závěrečného aktu KBSE 

postupně vznikla zcela nová multilaterální úroveň závazků mezi oběma bloky.
189

 Pro oba 

státy tak jako pro signatáře platily nově stanovené podmínky pro fungování mezinárodních 

vztahů.
190

 

 

2.4. Situace po podpisu tzv. Pražské smlouvy 

Podle Roučka lze říci, že vzájemné kontakty mezi ČSSR a SRN byly v tomto období 

sice korektní, ale celkově spíš chladné.
191

 Pozvolný rozvoj kooperace bylo možné zaznamenat 

v oblasti hospodářské a technické spolupráce. V květnu roku 1974 bylo zahájeno jednání 

o dohodě upravující hospodářskou, průmyslovou a technickou spolupráci, podepsána byla 
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v lednu 1975.
192

 Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou 

Spolkové republiky Německa o dalším rozvoji hospodářské, průmyslové a technické 

spolupráce,
193

 která nahradila společnou dlouhodobou úmluvu o zbožovém styku a kooperaci 

ve vědecko-technické oblasti, byla tentokrát podepsána již na dobu neurčitou.
194

 Dohoda se 

zabývala například modernizací podniků, průmyslové výroby či energetiky. Zdůrazněno zde 

bylo i sdílení zkušeností, podpora školení nebo výměna odborných pracovníků. Na dohodu 

tak nelze nahlížet jen z čistě hospodářské perspektivy, naopak ji lze považovat i za určitý 

pokrok v politickém slova smyslu.
195

 Co se dále hospodářské oblasti týče, byl už v roce 1973 

ve Spolkové republice Německo zřízen Československý kruh při Východním výboru 

německého hospodářství.
196,

 V následujícím roce byla recipročně otevřena i sekce SRN 

v Československé obchodní komoře.
197

 V polovině sedmdesátých let se spolupráce rozšířila 

i na pořádání společných událostí pro veřejnost. V roce 1975 se konal například Průmyslový 

týden v Düsseldorfu a Technický týden SRN v Praze.
198

 

Co se politické roviny vzájemných vztahů týče, došlo na konci sedmdesátých let 

k mírnému zvýšení počtu vzájemných návštěv nejvyšších představitelů obou států. Spolkovou 

republiku Německo navštívili místopředseda federální vlády ČSSR, Jindřich Zahradník, 

předseda české vlády Josef Korčák, nebo předseda České národní rady, Evžen Erban. ČSSR 

na druhou stranu hostila delegace předsedů frakcí Spolkového sněmu za SPD a FDP, Herberta 

Wehnera a Wolfganga Mischnicka, spolkového ministra dopravy Kurta Gscheidleho, 

předsedy zemského sněmu Severního Porýní-Vestfálska, Wilhelma Lenze a předsedy 

hamburské vlády, Hanse-Ulricha Kloseho.
199

 Klose již během své návštěvy mimo jiné 
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zdůraznil, že Hamburk velice stojí o navázání univerzitního partnerství s Prahou.
200

 I přes 

snahu navázat intenzivnější dialog na různých úrovních politiky, při bilaterálních jednáních 

zůstala konstantním problémem rozdílná interpretace Závěrečného aktu KBSE a s ním 

spojená nedostatečná ochrana lidských práv v Československu.
201

 

Pokud však jde o ostatní oblasti, hovoří Rouček o rozvoji vzájemných vztahů spíše 

skepticky. Mezi lety 1973–1977 totiž nastaly problémy v procesu sjednocování německých 

rodin, jejichž příslušníkům mělo být na základě dopisu k tzv. Pražské smlouvě umožněno 

vycestovat do SRN. V těchto letech se počet přesídlenců v rámci slučování rodin pohyboval 

na velice nízkých hodnotách. Také cestovní ruch stagnoval, a to v obou směrech. Spolkoví 

občané často neměli zajištěny korektní podmínky pro vykonávání práce na území ČSSR. 

Tehdejšímu politickému klimatu neprospěly ani represivní akce vůči signatářům Charty 77.
202

 

Vzhledem k tematickému zaměření předkládaného textu je však nutné se dále blíže zaměřit na 

kulturní rovinu bilaterálních vztahů. V roce 1978 zde nakonec přece jen došlo k dalšímu 

rozšíření společného smluvního rámce. 

 

2.5. Dohoda o kulturní spolupráci mezi ČSSR a SRN 

V dubnu roku 1978 konečně došlo k oficiálnímu setkání nejvyšších představitelů 

obou států, které pražská strana dlouho a těžko prosazovala.
203

 Při této příležitosti Gustáv 

Husák dokonce vůbec poprvé navštívil Spolkovou republiku Německo.
204

 Na jeho programu 

figuroval kromě hlavního města Bonnu i pro Československo velmi ekonomicky významný 

Hamburk či rozhovor s předsedou Východního výboru německého hospodářství, 

Otto Wolframem von Amerongenem.
205

 Pro rozvoj vzájemných kulturních styků měla zásadní 
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význam skutečnost, že během této návštěvy byla dne 11. dubna 1978 podepsána 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Německou 

spolkovou republikou.
 206

 Je však nutné dodat, že kvůli svému zdrženlivému postoji ČSSR se 

SRN uzavřela tento druh bilaterální dohody, logicky s výjimkou NDR, až jako poslední ze 

států východního bloku.
207

 Kromě kulturní dohody byla při této příležitosti dále podepsána 

i Společná deklarace, která opět vyjadřovala shodu obou států na dalším rozvoji vzájemných 

vztahů v celé řadě oblastí.
208

 Konkrétně se obě strany zavázaly se účastnit pravidelných 

setkání ministrů zahraničních věcí a zástupců parlamentů nebo oživit kontakty 

prostřednictvím oficiálních partnerství měst.
209

 

Kulturní dohoda hned v prvním ze svých celkem jedenáct článků deklarovala, že se 

oba státy zasadí o podporu bilaterální spolupráce v oblasti kultury, vědy, vzdělávání, umění, 

filmu, médií, sportu či výměny mládeže.
210

 Blíže se vědě, výzkumu a vzdělávání věnoval 

druhý článek smlouvy,
211

 což implikuje klíčový význam těchto oblastí. Mezi konkrétní 

opatření k jejich podpoře patřily kooperačních dohody mezi Československou akademií věd 

a Německou společností pro výzkum.
212

 Spolupráce se měla vztahovat i na vysoké školy 

a další vzdělávací instituce. Součinnost v této věci měly poskytnout i státní administrativní 

orgány.
213

 K vlastní iniciativě ve smyslu praktické realizace kooperace byly ale vyzvány 

i nestátní organizace.
214

 Pro budování vzájemné sítě akademických kontaktů bylo klíčové, že 

podporovány měly být i výzkumné a studijní pobyty jednotlivých vědců, pedagogů, či 

dokonce vysokoškolských absolventů a studentů. Takovýmto jedincům měl být garantován 

přístup k potřebným zdrojům, archivům a knihovnám. Obě strany se také zavázaly, že bude 
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realizována i výměna vědecké, pedagogické a didaktické literatury a dalších učebních 

materiálů.
215

 V kontextu podpory vědy a výzkumu lze dále zmínit ustanovení článku IV., 

podle kterého se oba státy měly zabývat otevřenými otázkami ohledně vzájemného uznávání 

diplomů a jiných akademických titulů.
216

  

Podle záznamu sondážních rozhovorů před sjednáním dohody měl ale konečný 

dokument původně mobilitu odborníků a studentů či spolupráci mezi vědeckými institucemi 

upravovat ještě detailněji a dokonce ve střednědobém horizontu.
217

 Protože se ČSSR však 

obávala potenciálně až příliš široké interpretace dohody ze strany SRN ve smyslu třetího koše 

Závěrečného aktu, měly být jednotlivé body smlouvy formulovány nakonec jen velice obecně 

a krátce.
218

 I přesto se však západoněmecké straně podařilo dosáhnout částečných ústupků.
219

 

Podle dokumentů archivu AMZV byly formulace jednotlivých článků přizpůsobeny v těch 

částech, kde byly návrhy SRN pro československou stranu spíše příznivé.
220

 Západoněmecká 

strana tak například uvítala, že ČSSR svolila definovat oblast kultury v širokém slova smyslu 

a projevila tak vůli kooperovat se Spolkovou republikou Německo v celé řadě oblastí.
221

 

Za největší ústupek československé strany lze ale považovat rozšíření dohody i na Západní 

Berlín.
222

 Až do roku 1978 totiž společná vyjednávání vždy ztroskotala právě na tzv. berlínské 

klauzuli,
223

 ostatně jako i u celé řady dalších smluv.
224

 Protože se na konkrétním řešení SRN 
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oficiálně nedohodla se SSSR, nemohla ČSSR v této věci podniknout kroky samostatně.
225

 

Československý komunistický režim se tak dále držel sovětské zahraničně-politické linie, že 

zahrnutí Západního Berlína do bilaterálních smluv by bylo v rozporu se Čtyřstrannou 

dohodou o Západním Berlíně.
226

 

Rouček v této souvislosti konstatuje, že pro (ne)naplňování smlouvy je příznačná 

skutečnost, že do roku 1989 k dohodě nikdy nevznikl příslušný prováděcí protokol,
227

 a to 

i přes to, že to tak bylo stanoveno v jejím článku XII.
228

 Existence prováděcího předpisu by 

totiž pro československou stranu mohla zkomplikovat vývoj vzájemných politických vztahů, 

jelikož by musela čelit tlaku Spolkové republiky Německo na dodržování reciprocity počtu 

kulturních akcí.
229

 Vzhledem k tomu, že ohledně počtu kulturních akcí v druhém státě měla 

ČSSR ve sledovaném období trvalou převahu,
230

 byla by tato situace z československého 

pohledu velice nevýhodná jak ideologicky, tak i finančně.
231

 I přes kompromis ohledně 

obecné platnosti ustanovení dohody začala sjednání prováděcího protokolu však opět 

komplikovat nevyřešená právní situace ohledně Západního Berlína.
232

  

 

2.6. Kulturní vztahy ČSSR a SRN v druhé polovině 70. let 

Vzhledem k tomu, že zahraniční kulturní politika Československa byla 

determinována normalizačním kurzem,
233

 představovala kulturní dohoda z roku 1978 
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relativně pozitivní krok v rozšiřování bilaterální kulturní výměny. Pokud však odhlédneme od 

roviny oficiálních deklarací, je nutné konstatovat, že praktická realizace jejích ustanovení 

však nebyla bezproblémová. Jak uvádí Rouček, ke sporům došlo prakticky již hned po jejím 

podpisu. V tomto kontextu jmenuje i konkrétní případy. Například v pražské kanceláři 

západoněmeckého veřejnoprávního média ARD byla zesílena kontrola ze strany Státní 

bezpečnosti [StB]. Podstatná cenzurní omezení platila také stále v oblasti hudby, divadla, 

filmu a zejména literatury.
234

 

Normalizační omezení zasáhla i vzájemné akademické kontakty. Zjevné problémy 

existovaly již v době vyjednávání dohody, přičemž SRN je u zástupců ČSSR reflektovala jen 

s malým úspěchem. Spolková republika Německo konktrétně žádala zajištění snazšího 

kontaktu mezi velvyslanectvím SRN v Praze a pracovníky ČSAV či povolení výjezdu 

několika vědců a akademiků do SRN. Mimo jiné se jednalo i o to, aby bylo profesoru Janu 

Patočkovi umožněno si na Technické vysoké škole v Cáchách převzít čestný doktorát.
235

 

Známým příkladem je i skutečnost, že KSČ nepovolila dvěma československým historikům, 

aby působili jako hostující profesoři na brémské univerzitě. Konkrétně se to týkalo Jana 

Křena a Václava Kurala, kterým bylo umožněno vést přednášky na zmíněné univerzitě až na 

přelomu let 1983 a 1984.
236

 Brémský senátor pro vědu a kulturu o ně při tom projevil zájem 

již na počátku roku 1978. Křen byl pozván, aby přednášel historii jihovýchodní 

Evropy 19. a 20. století s důrazem na vývoj Československa, Kural měl přednášet o historii 

fašismu.
237

 Historikům však bylo tehdy sděleno, že KSČ jim nemůže povolení udělit, jelikož 

výjezd do Brém by byl možný pouze ve formě trvalého vycestování z Československa.
238

 

Žádný vliv neměla ani intervence u spolkového ministra zahraničí Hanse Dietricha Genschera 
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ze strany brémského senátu.
239

 Postoj československé strany byl podle velvyslanectví SRN 

v Praze následně dokonce ještě zpřísněn. Se svými pozvánkami pro československé hostující 

profesory tak tehdy podle zprávy velvyslanectví SRN v Praze neměly uspět ani další 

západoněmecké univerzity.
240

 Z tohoto důvodu bylo i opětovné pozvání pro Kurala se 

Křenem v roce 1980 neúspěšné
241

 a výjezd jim byl tedy umožněn až za pět let od první 

žádosti brémské univerzity. 

Skutečnost, že v kulturní rovině zůstalo mnoho plánů jen smluvně deklarovanými 

sliby, dokazuje i neexistence oficiálního československého kulturního centra v SRN do roku 

1989. Na druhou stranu se Praha ani Bratislava kvůli politice československého režimu 

nedočkaly otevření Goethe-Institutu ani jiných podobných institucí ze strany Spolkové 

republiky Německo.
242

 Československá strana již v roce 1974 uvedla, že na svém území 

nevidí vhodné předpoklady pro založení obdobných center propagující západoněmeckou 

kulturu.
243

 V tomto smyslu se tak ČSSR hodlala držet zmíněné Koncepce kulturních styků 

s NSR z roku 1974, která mimo jiné konstatovala, že „vzájemné kulturní styky nikdy nemají 

předbíhat vývoj politických vztahů.“
244

 

Jak již bylo uvedeno výše, i přes naznačené problémy představovala Spolková 

republika Německo z hlediska kulturních styků pro Československo nejdůležitějšího partnera 

na Západě. Tyto kontakty ale byly realizovány především na komerční bázi,
245

 

což československé straně přinášelo vyšší zisk z hlediska financí, než z jejího ideově-

propagačního působení. V této oblasti byly nejrozvinutější styky v hudební a divadelní 
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oblasti, přičemž v SRN pravidelně vystupovaly přední československé soubory.
246

 Vystoupení 

tak byla organizována soukromými subjekty a zpravidla se jich neúčastnili oficiálními 

spolkoví představitelé.
247

 Pokud jde o nekomerční oblast, lze jmenovat například výstavu 

Barokní umění v Čechách, která byla v SRN uspořádána v roce 1977 ve Vile Hügel 

v Essenu.
248

 Naopak v Československu se například v roce 1979 konala výstava fotografií 

z oblasti vědy a techniky,
249

 přičemž se jednalo o vůbec první výstavu SRN na 

československém území od roku 1973.
250
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2.7. Situace v první polovině 80. let 

Pro vývoj vzájemných vztahů měla zásadní význam skutečnost, že v SRN na 

počátku osmdesátých let došlo k výměně kancléřů. Podle Karla Cordella a Stefana Wolffa 

došlo se zvolením Helmuta Kohla k jejich ještě citelnějšímu ochlazení. Předseda 

Křesťanskodemokratické unie [CDU] nebyl v prohlubování vzájemných vztahů významněji 

zainteresován, navíc měl pochopení pro sudetoněmecké vyhnance z Československa.
251

 

V základních otázkách se však Spolková republika Německo od svého dosavadního rámce 

zahraniční politiky výrazněji neodchylovala a pokračovala v dosavadním východním kurzu. 

Důvodem této politické kontinuity byla i skutečnost, že spolkové ministerstvo zahraničí bylo 

i nadále v rukou FDP.
252

 

Ani z československé strany však pozitivní rozvoj vzájemných vztahů se SRN nebyl 

v tomto období prioritní. Jedním z vedlejších důsledků zhoršení vztahů mezi oběma bloky na 

přelomu sedmdesátých a osmdesátých let v důsledku tzv. dvojího rozhodnutí Rady 

Severoatlantické aliance
253

 a sovětské invaze do Afghánistánu na konci roku 1979 bylo 

posílení antiněmecké propagandy v ČSSR.
254

 Ideologické boje československých politiků 

v podobě historických resentimentů, kritiky vztahů mezi SRN a Spojenými státy a podpory 

radikálnímu mírovému hnutí v SRN však nakonec neměly na vztah mezi oběma státy 

v praktickém slova smyslu zásadní dopad a zůstaly tak spíše v symbolické rovině.
255

 

Československo se s postupem času snažilo v souvislosti s historickými resentimenty 

rozlišovat mezi jednotlivými aktéry spolkové politiky. Na jedné straně tak bylo 

československou stranou permanentně poukazováno na nebezpečí ze strany 

Sudetoněmeckého sdružení, na druhé stráně byly pozice spolkové vlády v této konkrétní 
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souvislosti spíše opomíjeny. Kunštát v tomto kontextu přichází s termínem „Revanchismus-

splitting.“
256

 

I přes to byly obě strany schopné zachovat v rovině oficiálních politických vztahů 

pragmatický přístup.
257

 V rámci budování oficiálního obrazu dobrých vztahů československá 

strana dále kladla důraz na pravidelná setkání představitelů států z nejvyšších politických 

pater tak,
258

 jak to předpokládala i Společná deklarace z roku 1978.
259

 Postupně se tak začali 

pravidelně scházet ministři zahraničních věcí a další resortní ministři k bilaterálním 

rozhovorům.
260

 Kvůli zvýšení napětí mezi oběma bloky se však mohla první návštěva 

spolkového ministra zahraničních věcí Genschera uskutečnit až na konci roku 1980.
261

 

Posléze začal Genscher ČSSR navštěvovat dokonce pravidelně.
262

 Naposledy před pádem 

železné opony pak do Prahy přicestoval v červenci 1989. Recipročně byl v SRN několikrát 

přijat i ministr zahraničí ČSSR Chňoupek.
263

 Spolupracovat začaly obě strany i v rámci 

ochrany životního prostředí, které se text bude blíže věnovat v souvislosti vztahů mezi UK 

a UHH, respektive Prahou a Hamburkem. Důležitým prvotním krokem ke kooperaci v této 

oblasti byla účast ČSSR v roce 1984 na Mezinárodní konferenci k ochraně klimatu 

v Mnichově.
264

  

I přesto, že československý režim se ke svobodné a pluralitní kulturní výměně stavěl 

zdrženlivě, bylo na počátku osmdesátých let možné zaznamenat několik příkladů úspěšné 

spolupráce i v této oblasti. Podle Roučka se jednalo například o sport či klasickou hudbu.
265

 

V této době lze sledovat i počátek snah o organizaci rozsáhlejších kulturních akcí pro širokou 

veřejnost. V této souvislosti lze uvést například tzv. Československý týden, který se konal na 

počátku roku 1980 v západoněmecké Kostnici. Československo zde prezentovalo svoji 
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kulturu při příležitosti znovuotevření restaurovaného Husova domu. I když tato akce měla 

i podle oficiálních míst ČSSR jen malý regionální dosah, byla navštívena předními politiky 

obou států, jako ministry kultury ČSSR a Bádenska-Württemberska, velvyslancem ČSSR, 

zástupci místního zemského i Spolkového sněmu.
266

 Ještě v roce 1974 československá strana 

při tom návrh SRN sanace tohoto domu zcela zamítla.
267

 Za další relativní pokrok v postoji 

nejvyšších míst KSČ ke kulturní spolupráci lze podle Roučka považovat i několikadenní akci 

zaměřenou na představení kultury dané země směrem k veřejnosti hostitelského státu, 

tzv. Dny kultury.
268

 První taková událost zaměřená na kulturu SRN se v ČSSR konala v roce 

1982.
269

 Podle Obermayera se ale jednalo o spíše skromnou akci, která se příliš nedostala do 

povědomí široké československé veřejnosti.
270

 

Vzájemné kontakty v oblasti školství se na počátku osmdesátých let realizovaly na 

základě rezortních dohod ministerstev školství ČSR a SSR a spolkovou agenturou DAAD. 

Podle materiálů archivu AMZV se organizovaly jak krátkodobé pobyty, tak i stáže 

a stipendijní výjezdy.
271

 Nabídky ze strany DAAD pro stážisty a stipendisty se v osmdesátých 

letech zpravidla vztahovaly až na desítky míst. Například v roce 1981 nabídla DAAD 

československé straně až deset jednoročních stipendií, dvě jednoroční stipendia pro 

germanisty, studijní pobyty až pro dvacet dva vědců, až dvacet dva míst na letní pobyty, 

až třicet krátkodobých stipendií pro československé učitele a až deset míst na krátkodobé 

výjezdy pro odborníky z oblasti medicíny.
272

 Podle údajů z roku 1983 vycestovalo do 

Spolkové republiky Německo díky zdrojům DAAD dvacet pět československých 
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stipendistů.
273

 Každoročně byly také organizovány výměnné letní pobyty germanistů 

a slavistů. Na několika spolkových univerzitách také působili lektoři českého jazyka.
274

 

Československo se při tom logicky snažilo omezovat vliv emigrantů z roku 1968 a na 

univerzitách v Bonnu, Frankfurtu a Kostnici podporovalo „své“ lektory.
275

 

V oblasti školství se také podařilo docílit toho, aby akademické spolupráce, které 

stojí v centru pozornosti této práce, byly v některých případech nově oficiálně upraveny na 

základě smluv o meziuniverzitním partnerství. Mimo dohod mezi Univerzitou Karlovou 

a univerzitou v Hamburku či v Pasově, kterým se text bude věnovat níže, byla uzavřena 

oficiální kooperace i mezi univerzitami v Brně a v Kolíně nad Rýnem.
276

 Dále byla v jednání 

univerzitní partnerství mezi městy Košice-Wuppertal a Brno-Saarbrücken. V těchto případech 

se však měla nejdříve navázat praktická spolupráce mezi školami, a teprve na základě 

úspěšného průběhu vyjednat rámcovou smlouvu. Jinak se československá strana obávala, že 

smlouva buď zůstane tzv. jen na papíře, nebo bude Spolkovou republikou Německo 

ideologicky „zneužívána“.
277

 Jak bude patrné z hlavní části textu, v případě partnerství UK 

a UHH tato teze však od počátku neplatila a díky úspěšnému průběhu spolupráce ji 

československé ministerstvo zahraničí dokonce podporovalo v jejím dalším rozvoji.
278

 

Obecně lze říci, že živější akademická komunikace a výměna informací se mohla 

uskutečňovat v rámci přírodních věd. Naopak v oblasti sociálních a humanitních studií platilo, 

že výzkum celé řady témat byl komunistickým režimem omezen,
279

 jak níže ukáže 

i případová studie partnerství UK a UHH. 

Vědecká spolupráce fungovala například mezi ústavy spolkového Max Planck 

Institutu a ČSAV, která byla realizována na základě dohod mezi jednotlivými pracovišti 
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Akademie a agenturou DAAD.
280

 Nadto existovaly i kontakty s již výše zmíněnou Německou 

společností pro výzkum a s nadací Alexandra von Humboldta.
281

 Pokud se blíže podíváme na 

největší československou vědeckou instituci, ČSAV, lze říci, že jednotlivé výměny probíhaly 

spíše způsobem ad hoc.
282

 Mezi ČSAV a DAAD totiž o spolupráci neexistovala žádná přímá 

smluvní dohoda. Určitá forma kooperace byla zahájena jen na základě vzájemné výměny 

dopisů. Na základě tohoto systému mohly obě strany ročně vyčerpat výměnnou kvótu až třicet 

vědců ročně. Jejich pobyty v zahraničí ale nesměly přesáhnout lhůtu třiceti dní. Podle 

materiálů Archivu bezpečnostních složek československá strana tyto počty každý rok 

naplňovala, naopak u DAAD k tomu mělo docházet jen zčásti. Pokud jde o spolupráci ČSAV 

s Německou společností pro výzkum, byla zde situace prakticky stejná. Namísto řádných 

smluvních ustanovení jejich kooperace vznikla jen na základě vzájemné výměny dopisů. 

Předmětem spolupráce byla účast odborníků obou institucí na konferencích, kongresech nebo 

přednáškách v časovém horizontu tří až osmi dnů, přičemž celková kvóta činila čtyřicet 

týdnů.
283

 

 

2.8. Situace v druhé polovině 80. let 

V druhé polovině osmdesátých let došlo zvolením Michaila Gorbačova generálním 

tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu [ÚV KSSS] 

k zásadnímu kvalitativnímu posunu ve vztahu mezi Východem a Západem, což logicky 

ovlivnilo i bilaterální rovinu vztahů ČSSR a SRN. Českoslovenští představitelé se na nový 

kurz SSSR a tedy i celého východního bloku museli totiž rovněž adaptovat.
284

 V tomto období 

tak postupně polevila propaganda KSČ vůči sudetským Němcům a ještě se prohloubila 
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vzájemná kooperace v oblasti hospodářství a kultury, přičemž na intenzitě nabyl i cestovní 

ruch.
285

 Vzájemné hospodářské vztahy se začaly více orientovat na vyšší formy spolupráce 

než jen na výměnu zboží, například na spolupráci na třetích trzích nebo v podnicích 

se smíšeným kapitálem.
286

 Na druhou stranu však došlo ke značným časovým prodlevám ve 

vyjednávání dvou důležitých bilaterálních smluv, a to sice ohledně ochrany životního 

prostředí a vnitrozemské lodní dopravy.
287

 Celkově byly vzájemné kontakty podle Kunštáta 

v tomto období vnímány jako korektní, pragmatické a uspokojivé.
288

 

V politické rovině se vzájemné kontakty začaly nově intenzivněji rozšiřovat nejen 

směrem ke Spolkové republice Německo jako celku, ale i k jednotlivým zemím. Styky na této 

úrovni Československo považovalo dokonce za jeden z nejdůležitějších podpůrných 

zahraničně-politických nástrojů vůči Západnímu Německu.
289

 Požadavek častějších kontaktů 

mezi nejvyššími představiteli Československa a zástupci jednotlivých států SRN byl ostatně 

reflektován již ve Společné deklaraci.
290

 Kunštát s Vilímkem v této souvislosti hovoří 

o tzv. regionální zahraniční politice ČSSR, která se nejvýrazněji uplatňovala u Severního 

Porýní-Vestfálska, Bavorska,
291

 nebo právě u Hamburku.
292

 Dále se v druhé polovině 

osmdesátých let podařilo mírně zintenzivnit i vztahy na úrovni jednotlivých měst. V roce 

1986 existovala již tři oficiální partnerství měst,
293

 do pádu komunistického režimu jich pak 

vzniklo celkem osm.
294

 

Ministerstvo zahraničí ČSSR bylo ohledně sjednávání partnerství spíše opatrné 

a zdůrazňovalo, že je nutné si partnerská města vybírat podle vlastních strategických zájmů. 

Hlavní roli při tom hrál politický obsah potenciálních kooperací. Jinými slovy, 

Československo se řídilo zejména tím, jaká politická strana v daném městě vládne, přičemž 
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preferovány byly logicky styky s opoziční SPD.
295

 Relativně nízký počet partnerství do pádu 

železné opony lze podle Kunštáta vysvětlit také obecným poklesem společenských kontaktů 

po Pražském jaru a relativním nezájmem německých měst. Podle něj se však i tak jednalo 

o jistou formu náhrady kontaktů z úrovně široké společnosti mezi privátními osobami, jejichž 

vývoj byl normalizací výrazně omezen.
296

 

K intenzifikaci vztahů došlo v druhé polovině osmdesátých let i v rámci kulturní 

spolupráce. Typickými příklady jsou dnes již notoricky známé, společně produkované 

televizní pořady pro děti Pan Tau nebo Arabela či obliba koncertů Karla Gotta v SRN.
297

 

Dále lze jmenovat i úspěchy recipročních výstav československého a německého umění, 

zaměřených například na období secese nebo na umění českých zemí z počátku 17. století.
298

 

I přes příznivé multilaterální podmínky díky pokrokům jednotlivých následných schůzek 

KBSE byla československá kultura stále pod bedlivým drobnohledem KSČ, přičemž 

komunistický režim z logiky věci povoloval kulturní interakci se zahraničím jen 

„prověřeným“ a režimu loajálním umělcům.
299

 

Co se naznačeného rozšiřování bilaterálního smluvního rámce týče, bylo v únoru roku 

1987 přece jen podepsáno Ujednání o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí.
300

 

Dohoda vyjadřovala vůli obou zemí k aktivní spolupráci ve věci udržitelného zacházení 

s přírodními zdroji. Smluvní strany se zavázaly k tomu, že si budou pravidelně vyměňovat 

informace a společně se podílet na ochraně krajiny.
301

 Z hlediska tématu práce je klíčový bod 

o čistotě povrchových a podzemních vod,
302

 který se týkal i Prahy a Hamburku. Spolupráce 

na odstranění škod na životním prostředí se však bohužel nemohla uskutečňovat dostatečně 

rychlým tempem, a to sice překvapivě ne kvůli politickým rozdílům, ale z důvodu nedostatku 

devizových rezerv na československé straně.
303

 K dalšímu posunu v této agendě došlo 
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v květnu 1989, kdy Praha hostila konferenci k problémům životního prostředí. Široké 

diskuzní platformy se zúčastnili jak zástupci ze střední a východní Evropy, tak i ze Spolkové 

republiky Německo a z dalších států Evropského hospodářského společenství [EHS]. V rámci 

bilaterálních rozhovorů došlo i na diskuzi právě o stavu Labe nebo o elektrárně Temelín.
304

 

Další krok ve smluvní oblasti přišel s Dohodou mezi vládou Československé 

socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o vnitrozemské vodní 

dopravě,
305

 díky které mohla československá plavba
306

 nově využívat všechny 

západoněmecké vodní toky. Dohoda byla podepsána v lednu roku 1988 při návštěvě kancléře 

Kohla v Praze.
307

 Podle Kunštáta se v tomto smyslu jednalo o naprosto zásadní událost nejen 

v protokolárním, ale i v obsahovém slova smyslu.
308

 Kohl se při této příležitosti vyslovil pro 

intenzivnější spolupráci v celé řadě oblastí, například ohledně právní regulace hospodářské 

výměny a ochrany investic, výměnných pobytů pro mládež či propojení infrastruktury.
309

 

Celkem bylo projednáno až na padesát konkrétních bilaterálních projektů, například stavba 

dálnice na trase Praha-Norimberk.
310

 Praha však s přísliby ekonomického rázu celkově 

nakonec příliš spokojena nebyla. Kohl totiž i přes rozsáhlá a intenzivní jednání považoval za 

prioritní bod své návštěvy téma zlepšení ochrany lidských práv v Československu.
311

 

Na závěr této kapitoly k vývoji vztahů mezi ČSSR a SRN během tzv. normalizace 

lze říci, že sledované období je možné vnímat jako periodu váhavého sbližování obou států 

a postupné normalizace jejich vztahů, a to především díky pokroku v rámci tzv. helsinského 

procesu a postupnému rozšiřování společného smluvního rámce.
312

 Podle Obermayera je však 

kvůli opakovanému používání standardních diplomatických floskulí ze strany politických 
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představitelů obou států přesnější hovořit o „formalizaci“ vzájemných kontaktů.
313

 

Podle Kunštáta hrála v tomto období rozhodující roli intenzifikace kulturní, akademické 

a vědecké výměny. Především však byly důležité četné osobní kontakty jednotlivců, které se 

odehrávaly navzdory tzv. železné oponě. Díky společným, politicky méně exponovaným 

aktivitám, tak mohl být vytvořen základ bilaterální veřejné diplomacie,
314

 na kterém mohly 

oba státy stavět po roce 1989. 

 

2.9. Vztahy mezi Prahou a Hamburkem v kontextu tzv. politiky Labe 

Vzhledem k tematickému zaměření předkládaného textu je následující pasáž 

věnována tradičním vazbám mezi Prahou a Hamburkem a jejich vývoji ve sledovaném 

období. Cílem této pasáže je zasadit partnerství UK a UHH do širšího kontextu dlouholetých 

kontaktů těchto dvou měst, na které se jednotliví účastníci kooperace často pozitivně 

odkazovali. V této souvislosti lze říci, že pro vznik partnerství UK a UHH existovaly dobré 

predispozice. Velice úzký vztah obou měst, potažmo obou univerzit, se totiž zakládal nejen na 

přirozeném říčním spojení po řece Labi, respektive po Vltavě, ale i na osobních kontaktech, 

společném kulturním dědictví a na intenzivních hospodářských vztazích. K oficiálnímu 

stvrzení důležitosti vzájemných vztahů mohlo nakonec dojít ale až po pádu tzv. železné 

opony. I přes dlouholeté kontakty byla teprve v dubnu roku 1990 podepsána Dohoda 

o partnerství měst mezi svobodným hanzovním městem Hamburg ve Spolkové republice 

Německo a hlavním městem Prahou v Československé republice.
315

 Jednalo se o vůbec první 

smlouvu tohoto druhu, kterou Praha po sametové revoluci podepsala.
316

 V dodnes účinné 

smlouvě se obě strany zavázaly, že budou své tradiční kontakty rozšiřovat i do dalších oblastí 

s cílem rozvoje celého labského regionu.
317

 

Spolupráce Hamburku s Československem, potažmo s východním blokem, začala ale 

už v padesátých letech. V roce 1953 vyhlásil tehdejší starosta města Kurt Sieveking z CDU 
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spolu s hamburským senátorem pro hospodářské otázky Ernstem Platem z FDP počátek 

hamburské politické strategie označované jako „politika Labe“.
318

 Jednalo se o taktický krok, 

který měl vést k zajištění větší konkurenceschopnosti ambiciózního hamburského přístavu, 

který soupeřil s celou řadou měst na Západě. Hamburští politici měli za to, že „politika Labe“ 

bude balancovat mezi hlavní politickou linií Spolkové republiky Německo ve smyslu 

integrace na Západ a v té době spíše marginální a regionální tzv. novou východní politikou.
319

 

Političtí představitelé Hamburku vycházeli z premisy, že je zapotřebí, aby i přes politické 

rozdíly fungovaly přirozené hospodářské styky mezi oběma světovými bloky, což mělo být 

navázáno na oboustranný finanční profit.
320

 Jinými slovy, Hamburk chtěl vyvážit pro něj 

negativní ekonomické důsledky dominantní orientace SRN na USA a západní Evropu, a tak 

se obrátil na státy východního bloku včetně Československa. Hamburská strategie především 

spočívala ve snaze zlepšit dopravu na řece Labi a modernizovat přístavní infrastrukturu.
321

  

Starosta Sieveking hned v prvním prohlášení své zemské vlády uvedl, že 

„Hamburský přístav a tradice jeho plavebních zájmů se zaměřují, v návaznosti na starou 

dopravní tradici, zejména na Rakousko, Československo a další evropské země. S velkou 

opatrností je tak právě v dopravním styku se zeměmi východní a jihovýchodní Evropy nutné 

zohlednit požadavky ohledně provozu přístavu z hlediska hospodářské politiky.“
322

 Není 

překvapivé, že pragmatické jednání hanzovního města, které de facto uskutečňovalo vlastní 

zahraniční politiku, narazilo v padesátých letech na nepochopení kancléře Adenauera.
323

 

I přesto ale byla hamburskou vládou strategie „politiky Labe“ neústupně obhajována 

i v dalších letech. Vzhledem k tomu, že ve stejném politickém kurzu pokračovali 

i Sievekingovi sociálně demokratičtí nástupci, starostové Max Brauer a Paul Nevermann, lze 

říci, že o „politice Labe“ panoval v Hamburku konsenzus napříč politickým spektrem.
324

 

Když se však na začátku sedmdesátých let tzv. nová východní politika uplatnila jako oficiální 
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zahraničně-politická koncepce Spolkové republiky Německo, dostaly se hamburské kontakty 

s Východem do lepšího světla. Z dnešního pohledu „politika Labe“ přispěla podle Ivana 

Jakubce významným způsobem k obnovení lodní dopravy z Československa směrem na 

Západ.
325

 

Československo oficiálně prezentovalo Hamburk jako svého významného 

hospodářského partnera na podzim roku 1971, kdy se v Praze konaly první Dny hamburského 

hospodářství.
326

 O šest let později je Praha uspořádala znovu. V rámci této události se 

uskutečnily odborné přednášky a diskuze za účasti více než dvou set odborníků.
327

 

Československému hospodářství věnoval recipročně speciální akci i Hamburk, a to sice na 

podzim roku 1979.
328

 Jak již bylo uvedeno výše, enormní význam vzájemných hospodářských 

vztahů reflektoval i Husák při své návštěvě Spolkové republiky Německo v roce 1978. Tehdy 

totiž zařadil do svého oficiálního programu i návštěvu tohoto městského státu a setkal se 

i s místními podnikateli.
329

 Z této pasáže vyplývá, že význam městského státu Hamburk 

a československé části tamějšího přístavu byl pro tehdejší hospodářství ČSSR zásadní. Tato 

skutečnost se manifestovala nejen v oficiálních vztazích mezi Československem 

a Hamburkem, ale – jak ukáže i předkládaná diplomová práce – i ve vzájemných kulturních 

a akademických kontaktech. 
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3. Univerzitní spolupráce mezi UK a UHH 

Následující kapitola se věnuje tématu partnerství UK a UHH v době 

tzv. normalizace. Vzhledem k tomu, že kooperace mezi univerzitami do dnešní doby stále 

a úspěšně funguje, bude pozornost věnována i jejímu vývoji do současné doby. Jak vyplývá 

z předcházející kapitoly, byla akademická spolupráce mezi UK a UHH umožněna jen díky 

odpovídajícímu rozšíření právního rámce mezi ČSSR a SRN, který upravoval i vzájemnou 

kulturní interakci. Od roku 1973 jej tvořila jednak tzv. Pražská smlouva, zejména pak její 

článek V. deklarující společné snahy o mnohostranný rozvoj vzájemné spolupráce, v roce 

1978 na ni pak navázala Dohoda o kulturní spolupráci. Vzhledem k tomu, že se daná ujednání 

zabývala i oblastmi výměny informací, výzkumu nebo nových technologií, bylo možné 

v následujících letech rozvíjet i přeshraniční akademickou a vědeckou spolupráci. Jak bude 

popsáno níže, v mezinárodním měřítku byl pro tuto oblast klíčový Závěrečný akt 

tzv. helsinského procesu z roku 1975 a multilaterální implementační rozhovory 

v následujících letech. Zmíněné dokumenty však nevytvořily jen nutné právní předpoklady 

pro realizaci vzájemné univerzitní spolupráce, ale zajistily pro ni i příznivé politické 

a psychologické podmínky. 

 

3.1. Rámcové podmínky pro partnerství UK a UHH 

Vzhledem k tomu, že nejen politický systém, ale i chápání akademických svobod se 

v ČSSR a SRN z logiky věci diametrálně odlišovaly, je nutné se blíže věnovat i faktorům, 

které tvořily rámcové podmínky pro vznik sledované univerzitní kooperace v obou zemích. 

Nejprve tak bude představena právní úprava vysokého školství platící v Československu od 

dubna roku 1980, tedy téměř po celou dobu předrevolučního fungování partnerství UK 

a UHH.
330

 Zákon o vysokých školách v ČSSR je důležitý z toho důvodu, jelikož určoval 

podobu tehdejšího akademického života včetně potenciální zahraniční spolupráce a výměny. 

Pozornost bude také věnována politice stranických struktur KSČ ohledně výjezdů stážistů 

a stipendistů na Západ. V další části jsou na druhou stranu blíže popsány strukturální 

podmínky pro univerzitní spolupráci s východním blokem v SRN, které vycházely 

z tehdejších podpůrných programů agentury DAAD, potažmo Spolkového ministerstva 

zahraničních věcí.
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3.1.1. Situace ve vysokém školství v ČSSR v době tzv. normalizace  

Po roce 1948 se univerzity v Československu staly jednak nástrojem ideologické 

a mocenské kontroly inteligence, zadruhé byly jejich vnitřní struktury vystaveny vysokému 

politickému tlaku.
331

 V praxi bylo univerzitám upíráno jejich tradiční právo na samosprávu, 

přičemž se stávaly postupně čím dál více závislé na oficiální politice státu. Nadějný vývoj 

vedoucí k liberalizaci univerzit v době Pražského jara, který podporovali poslední dva 

přednormalizační rezortní ministři Vladimír Kadlec a Vilibald Bezdíček, se však po 

dubnovém plénu ÚV KSČ konaném v roce 1969 nepodařilo udržet.
332

 Nově na post ministra 

školství nastoupil Jaromír Hrbek, reprezentant ultralevicových členů KSČ, kteří prosazovali 

nekompromisní postup vůči příznivcům hnutí roku 1968.
333

 Ten spočíval v přísných 

„personálních očistách“, které probíhaly paralelně s kádrovými čistkami v KSČ.
334

 Ministr 

Hrbek začal své působení důkladnou analýzou „pravicově oportunistického“, 

„protisocialistického“ a „protisovětského“ působení na vysokých školách, přičemž zvláštní 

pozornost byla věnována sociálním vědám.
335

 Podle dat z roku 1972 muselo vysoké školy 

celkově opustit více než dva tisíce pedagogů. V porovnání s počtem zaměstnaných 

vysokoškolských pracovníků ve školním roce 1968/1969 se jednalo o dvacet procent.
336

 

Z hlediska konkrétní právní úpravy československého vysokého školství v období 

tzv. normalizace, je pro sledované téma relevantní Zákon o vysokých školách 

z 10. dubna 1980,
337

 který nahradil Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) 

z roku 1966.
338 Podle Karla Malého tato nová právní úprava představovala další podstatný 
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krok k omezování univerzitních svobod. Nutnost přizpůsobit fungování vysokých škol 

ideologii KSČ a jejím ideologickým principům byla obsažena hned v preambuli zákona: 

„Vysoké školy zaujímají významné místo při budování vyspělé socialistické společnosti. 

Vychovávají vysoce kvalifikované pracovníky, zúčastňují se rozvoje národního hospodářství, 

kultury, vědy, výzkumu a ostatních úseků společenské praxe. Vysoké školy pod vedením 

Komunistické strany Československa v celé své činnosti spojují vědu, výchovu a vzdělávání do 

jednotného celku, vycházejíce přitom z marxismu-leninismu. Úkoly budování rozvinuté 

socialistické společnosti kladou i na vysoké školy zvýšené nároky. Tomu je třeba přizpůsobit 

obsah i výchovně vzdělávací proces vysokých škol, jejich organizaci a systém řízení, aby 

mohly účinněji uskutečňovat úkoly vyplývající z potřeb společnosti.“
339

 Samospráva 

a autonomie vysokých škol tak byla de facto nahrazena principy reflektující vedoucí úlohou 

KSČ a tzv. demokratický centralismus.
340

 

Zákonem byly podstatně rozšířeny kompetence ministerstev školství ČSSR, potažmo 

přímo ministrů školství, kteří měli vysoké školy „řídit v souladu s politikou Československé 

socialistické republiky“.
341

 Patřilo jsem nově i právo organizovat a koordinovat styky 

vysokých škol „se zahraničními vysokými školami, jinými vědeckými, odbornými, výzkumnými 

a vývojovými nebo uměleckými zařízeními v zahraničí“.
342

 Tato skutečnost se promítla i do 

personálního obsazování důležitých funkcí na univerzitách. Rektoři byli nově jmenováni 

prezidentem na návrh vlády,
343

 děkani pak ministrem školství.
344

 Jejich funkční období bylo 

stanoveno na dobu pěti let s tím, že mohou být znovuzvoleni na několik po sobě jdoucích 

období.
345

 Ministr školství na návrh rektora také rozhodoval o tom, zda pedagogové mohou 

působit na vysokých školách a ve výzkumných zařízeních v zahraničí.
346

 Dále měl pravomoc 

i povolit či zakázat vyslání studentů do zahraničí.
347

 Konečně bylo v jeho kompetenci 

i rozhodovat o působení zahraničních expertů na vysokých školách v Československu.
348

  

Podle Malého tak hrály rozhodující roli v životě na univerzitách orgány komunistické 

strany. Bez jejich výslovného souhlasu nebylo možné nic zásadního na vysokých školách 
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rozhodnout, ať už se jednalo o jmenování vedoucích akademiků, publikační činnost, nákup 

odborné literatury nebo o výjezdy do zahraničí. I přesto však podle něj existovali 

vysokoškolští učitelé, kteří udržovali neoficiální dialog a kontakty se zahraničními vědci.
349

 

Na základě výše popsaného lze konstatovat, že nová vysokoškolská právní úprava 

v Československu de facto zlikvidovala všechny zbylé principy akademických svobod, jelikož 

rektor a děkani již nebyli voleni akademickou obcí, ale byli přímo jmenováni na pětiletá 

funkční období s možností prodloužení. K udělení doktorátu již nebylo zapotřebí obhájit 

rigorózní práci, ale nově postačovalo jen složení komisionální zkoušky. Podle historiků 

zkoumajících dějiny Filozofické fakulty UK [FF UK] lze říci, že v humanitních vědách byly 

docentské a profesorské tituly akademikům udělovány na základě jejich „vědeckého 

světového názoru“.
350

 

Západoněmecká strana sledovala se značnými obavami, jak se v Československu po 

roce 1968 rozšiřuje politický systém kontroly po sovětském vzoru i na oblast vysokých škol. 

Dokazuje to i zpráva velvyslanectví SRN v Praze adresovaná Spolkovému ministerstvu 

zahraničních věcí z roku 1980, která československý zákon hodnotí z hlediska ochrany 

univerzitní samosprávy velice kriticky.
351

 Zde byl citován i rektor Univerzity Karlovy Češka, 

který měl o tomto tématu hovořit s prezidentem pasovské univerzity, profesorem Karlem-

Heinzem Pollokem.
352

 Předmětem jejich rozhovoru měl být především nový způsob volby 

rektorů a děkanů za neúčasti vědeckých rad. Češka měl vůči nové právní úpravě překvapivě 

celkem otevřeně vyjádřit několik konkrétních výtek. Západoněmecká strana tak nabyla 

dojmu, že se Češka pokusil alespoň touto cestou vystoupit proti tomu, aby se z akademiků 

stali čistí funkcionáři.
353

  

Z hlediska regulace zahraničních styků univerzit považovaly vláda a ministerstvo 

školství ČSSR za nutné přijít s opatřeními, které by je nově plně centralizovaly. Jednalo se tak 

                                                 
349

 Malý, „Die Veränderung der rechtlichen Stellung der Hochschulen in der ČSSR nach 1990 – der Weg zu 

ihrer Autonomie“, 165. 
350

 „Kalendárium (učitelé a předměty na katedře, významné události, dokumenty 1948-1989), 1979/1980“, In Jiří 

Holý ed., Tato fakulta bude rudá!: Katedra české literatury Filozofické fakulty Karlovy Univerzity očima 

pamětníků a v dokumentech. (Praha: Akropolis, 2009), 664. 
351

 Dopis velvyslanectví SRN v Praze adresovaný Spolkovému ministerstvu zahraničí, Nový zákon o vysokých 

školách v ČSSR, 6. června 1980, PA AA, B 42 (ZA) – Zwischenarchiv, Az. 624.00 TSE, Wissenschaft und 

Hochschulen 1979–1987, Best.-Nr. 139.685. 
352

 Profesor Pollok byl odborným zaměřením slavista. V sedmdesátých letech působil jako prorektor a rektor 
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o reakci na vývoj z konce šedesátých let, kdy se kontakty se zahraničím začaly 

decentralizovat, přičemž se jednotlivé kontakty navazovaly dokonce na úrovni jednotlivých 

škol, fakult a dalších pracovišť nebo dokonce mezi jednotlivci.
354

 V roce 1972 tak byla 

zveřejněna Koncepce školských zahraničních styků, která deklarovala jasné zaměření na 

spolupráci se spřátelenými, socialistickými nebo rozvojovými zeměmi. Důležitou roli tak 

nehrála odborná stránka, ale hlavně politický rozměr školských kontaktů, včetně těch 

univerzitních.
355

 Ani orientace na Východ však podle Jakuba Jareše nebyla zcela úspěšná, a to 

sice kvůli chybějící tradici nebo stálé přitažlivosti Západu.
356

 

I přes úspěchy multilaterálních jednání KBSE v polovině sedmdesátých let 

normalizační režim nedokázal upustit od ideologických překážek a Západem nabízené 

univerzitní kooperace považoval za „diverzní“ snahy. Z tohoto důvodu československý 

komunistický režim kontakty se západním zahraničím přísně centrálně reguloval, a to sice 

prostřednictvím konkrétních prováděcích plánů. Hlavní motivací při tom vždy bylo dosáhnout 

maximálních benefitů na své straně. KSČ se ale nestavěla kladně k individuálním výměnám 

vědců a pedagogů, především pak z humanitních oborů. Podle Urbáška bylo zjevné, že obě 

strany mají o organizaci kooperace odlišné představy, Československo navíc velice často ani 

nechtělo usilovat o hmatatelné výsledky spolupráce.
357

 

Pokud se blíže zaměříme na vnitropolitický postoj ČSSR k výjezdům stipendistů 

a stážistů na Západ, potvrzují materiály z Archivu bezpečnostních složek, že tato 

problematika byla stranickými strukturami ve sledovaném období pečlivě kontrolována. 

I když Československo oficiálně uznávalo, že meziblokové výměny mohou být oboustranně 

prospěšné, představovaly pro její vnitřní politiku potenciální problém. Z kontrarozvědného 

hlediska byli stipendisté považováni za zvláštní skupinu sledovaných obyvatel, přičemž 

přirozeně byl brán zvláštní zřetel na to, zda do zahraničí nevyjíždějí osoby nespokojené se 

socialistickým režimem.
358

 Zájem o československé odborníky si KSČ vysvětlovala tak, že se 

Západ snaží získat užitečné informace o úrovni zdejšího výzkumu, ovlivnit myšlení 

vybraných expertů a v konečném důsledku i negativně působit na rozvoj hospodářství 
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v socialistických státech. Dalším možným cílem měla být údajná snaha připravit příznivé 

podmínky pro získání zpravodajských zdrojů o situaci v Československu.
359

 Odborníci tak 

mohli podle KSČ potenciálně vyvážet hodnotný vědecký materiál a know-how.
360

 Mělo se to 

při tom týkat jak přírodovědných, tak humanitních oborů.
361

  

Československý komunistický režim viděl riziko i v tom, že přijímající organizace na 

Západě, včetně těch západoněmeckých, hrály i přes centrální řízení akademického života ze 

strany KSČ při výběru vhodných kandidátů rozhodující roli. Organizace jako DAAD nebo 

nadace Humboldt Stiftung zpravidla rozhodovaly o stipendistech na základě vlastních 

dotazníků, jazykových testů nebo pohovorů
362

 a komunikovaly přímo s příslušnými odbory 

Ministerstva školství ČSSR.
363

 Pro KSČ bylo problematické i to, že se zmíněné instituce 

snažily udržovat kontakt s absolventy svých stáží nebo stipendií i v dalších letech. 

Do Československa jim zasílaly odborné časopisy a knihy, nebo je zvaly na společné recepce 

na velvyslanectví SRN v Praze.
364

 Agentura DAAD byla považována dokonce za velmi 

rizikovou a existovalo podezření, že by mohla být využívána speciálními službami Spolkové 

republiky Německo.
365

 V roce 1979 byla z tohoto důvodu přijata speciální opatření 

k monitorování její činnosti a zájmů v ČSSR.
366

 

Pokud jde o konkrétní praxi příslušných útvarů StB, bylo zapotřebí s předstihem 

zjistit, kdo má vyjet na studijní pobyt do zahraničí. Dané osoby byly prověřeny, přičemž StB 

posuzovala možné využití stipendistů k vlastním zpravodajským účelům a jejich „atraktivitu“ 
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pro západní státy. Dále prováděla tzv. obranné pohovory s vytipovanými jedinci s cílem je 

připravit na pobyt na Západě, například na kontakt s cizí zpravodajskou službou nebo 

s emigranty z Československa. Vytipované osoby se StB případně snažila získat i pro 

dlouhodobou budoucí spolupráci. Stipendisté byli kontrolováni i po svém návratu, zejména ti, 

kteří o stáž před odjezdem projevili větší zájem. Dále museli projít opětovnou prověrkou 

a sepsat o pobytu informační zprávu. Jejich povinností bylo také absolvovat pohovor ohledně 

osob a organizací, se kterými přišli na Západě do kontaktu.
367

 

 

3.1.2. Podpora meziuniverzitních spoluprací od agentury DAAD 

V případě SRN, kde univerzitám byly akademické svobody garantovány Základním 

zákonem,
368

 hrál v rámci navazování akademické a vědecké spolupráce s Východem hlavní 

roli kulturní a politický odbor Spolkového ministerstva zahraničních věcí. Spolkový ministr 

Hans Dietrich Genscher inicioval v polovině sedmdesátých let vznik speciálního projektu pod 

patronátem DAAD, který se specializoval jen na spolupráci s východním blokem. Program na 

podporu partnerství s vysokými školami ve středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropě 

stejně jako se zeměmi na území Kavkazu a centrální Asie,
369

 zkráceně Východní 

partnerství,
370

 financuje meziuniverzitní kooperace mezi Spolkovou republikou Německo 

a zmíněnými státy až do současné doby.
371

 Program Východních partnerství podporoval 

i zahraniční aktivity hamburské univerzity ve sledovaném období. Díky finančním 

prostředkům z tohoto fondu UHH mohla rozvíjet s Východem postupně celou řadu projektů, 

včetně meziuniverzitního partnerství s UK.
372
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Podle materiálů DAAD bylo oficiálním původním cílem projektu dosáhnout většího 

propojení obou bloků ve vědecké a akademické oblasti. Tento program byl Spolkovou 

republikou Německo považován za klíčový nástroj, jak vysoké školy ze socialistických států 

motivovat k uzavření dlouhodobých bilaterálních partnerství.
 373

 Důležitým milníkem byla 

v tomto kontextu Kulturní smlouva mezi Německou spolkovou republikou a Sovětským 

svazem z 19. května roku 1973.
374

 Díky tomuto kroku SRN mohla ve vztahu k univerzitám 

socialistických států využít podstatně širšího vyjednávacího prostoru. Z této skutečnosti 

vyplývá, že zde, stejně jako v případě čtyř rámcových východních smluv, musel první krok ke 

vzájemnému přibližování obou bloků, potažmo SRN a států socialistického společenství, vést 

nejdříve přes Moskvu.  

Ke konstantním cílům programu patří do dnešní doby internacionalizace vysokých 

škol v Evropě a budování mezinárodních sítí kontaktů v oblasti školství a výzkumu.
375

 

Vedlejším pozitivním efektem je i skutečnost, že díky programu může u zapojených jedinců 

dojít k rozšíření jejich regionální expertízy a ke zlepšení dovedností v oblasti interkulturní 

kompetence.
376

 Určité „vyšší“ zahraničně-politické cíle se pomocí programu snaží plnit 

i Spolkové ministerstvo zahraničí, které program dlouhodobě chápe jako součást celkové 

spolkové kulturní a školské agendy. Úkolem ministerstva je tak především podporovat výuku 

německého jazyka v zahraničí a rozvíjet interkulturní dialog mezi Spolkovou republikou 

Německo a zapojenými státy.
377

 

Vzhledem k tomu, že tento program vznikl v politické konstelaci studené války, je 

pochopitelné, že se principy jeho fungování v posledních několika letech po roce 1989 

markantně změnily. Nejdůležitější je zmínit, že program byl na mezistátní úrovni zásadním 

způsobem odpolitizován. Změnil se tak politický význam partnerství a motivy, které 

univerzity ke sjednání kooperace vedou. Zatímco v dnešní době se partnerství sjednávají 

prakticky přímo přes centra zahraničních vztahů univerzit a postačuje k tomu častokrát jen 

emailová komunikace, v sedmdesátých a osmdesátých letech představovalo uzavření 
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oficiálního partnerství potenciálně vysoce politickou událost, do které byli zapojeni přední 

představitelé akademického života. Z praktického hlediska také došlo k odstranění silného 

hierarchického principu v administrativě.
378

 Neměnným znakem programu je však 

poskytování finančních prostředků německým univerzitám z fondu DAAD, aby byla zajištěna 

úspěšná spolupráce se státy střední a jihovýchodní Evropy.
379

 

Specifickým rysem Východního partnerství je z hlediska jeho financování princip 

vlastního příspěvku vysoké školy, která se stane partnerem nějaké ze spolkových univerzit. 

Prakticky to znamená, že středoevropská či východoevropská univerzita převezme náklady za 

ubytování přijíždějících německých studentů a vědců a cestovné svých studentů do 

Německa.
380

 Tato premisa vlastního finančního vkladu také zajišťuje, že univerzity 

středovýchodní Evropy samy převezmou nad podobou partnerství vlastní iniciativu a stanou 

se tak pro Spolkovou republiku Německo aktivním partnerem.
381

 Z výše popsaného tedy 

vyplývá, že veškeré finanční prostředky poskytuje DAAD výhradně německým vysokým 

školám. Východoevropské a středoevropské instituce tak z financí DAAD profitují pouze 

nepřímo,
382

 a to díky podpoře akademické a studentské mobility, jazykových a letních kurzů 

či společných kolokvií a symposií.
383

 

Ve sledovaném období se počet podávaných návrhů spolkových vysokých škol na 

spolupráci s Východem konstantně zvyšoval. Nejvýraznější nárůst žádostí byl zaznamenán na 

konci osmdesátých let v důsledku stále intenzivnější propojenosti Východu a Západu. 

Vyjádřeno konkrétními čísly, zatímco v roce 1974 se o program zajímaly pouze čtyři vysoké 

školy v SRN včetně sledovaného Hamburku, v roce 1989 už DAAD registrovala celkem 

sto osm návrhů. Na začátku devadesátých let bylo ročně vyřizováno dokonce okolo osmi set 

smluv o kooperaci.
384

 Až do roku 1991 platila v tomto programu za nejaktivnější instituci 

právě hamburská univerzita.
385

 Jak bylo řečeno výše, Východní partnerství úspěšně funguje 
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i v současné době. Poslední tříletá perioda byla agenturou DAAD vyhodnocena pozitivně, 

přičemž bylo vypsáno výběrové řízení na další období 2021–2023.
386
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3.2. Východní politika UHH v 70. a 80. letech 

Za doby působení profesora Fischer-Appelta ve funkci prezidenta UHH došlo 

k navázání oficiální meziuniverzitní kooperace s celou řadou socialistických zemí,
387

 což 

tvořilo jednu z vůbec nejrozsáhlejších zahraničních aktivit této vysoké školy.
388

 Prezident 

Fischer-Appelt si při tom vytvořil vlastní dlouhodobý koncept, který předpokládal sjednání 

komplexních partnerství se všemi zeměmi východního bloku. Jeho osobní motivací byla 

především snaha o normalizaci vztahů mezi SRN státy východní a jižní Evropy po druhé 

světové válce. Důležitým politickým impulsem, který mu dodal naději na úspěšnou realizaci 

tohoto projektu, byla tzv. nová východní politika spolkového kancléře Brandta, na kterou 

chtěl vlastním způsobem navázat.
389

 Dále kladl důraz na to, aby UHH v tomto směru 

v budoucnu sloužila ostatním západoněmeckým univerzitám jako inspirační vzor.
390

 Lze tak 

říci, že Fischer-Appelt si rozvoj vědeckých kontaktů mezi oběma bloky a následné politické 

sblížení Evropy stanovil dokonce jako svůj osobní úkol.
391

 

Fischer-Appelt se na UHH snažil četné kooperace s Východem prosadit i přes to, 

že si byl vědom celé řady problémů, které mezi oběma bloky existovaly. V československém 

případě šlo o možné zpochybnění stávající hranice či o náhled na politicko-společenský vývoj 

po Pražském jaru.
392

 Vedoucí představitelé UHH podle Fischer-Appelta zpočátku ani 

nepočítali s tím, že by s univerzitami východního bloku mohli pracovat tak systematicky, 

dlouhodobě a v takovém počtu oborů, jako se jim nakonec podařilo. Ještě v září roku 1970 

Akademický senát UHH předpokládal, že bude navázána kooperace pouze s Leningradem, 
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Bukureští a Bělehradem,
393

 které se nakonec postupně realizovaly v uvedeném pořadí mezi 

lety 1975–1978.
394

 Myšlenka na bližší spolupráci s Univerzitou Karlovou tak přišla na řadu až 

později. 

Ještě na konci šedesátých let podle Fischer-Appelta nebylo vůbec možné spolupráci 

mezi UHH a nějakým socialistickým státem zprostředkovat. Období sedmdesátých let tak 

Fischer-Appelt považuje v souvislosti s meziuniverzitní spoluprací obou bloků za průlomové. 

V některých případech však bohužel přetrvávaly problémy ještě na počátku osmdesátých let, 

a to sice logicky v případě NDR. Dokud totiž nebyla podepsána oficiální kulturní dohoda 

mezi oběma německými státy, což se podařilo až v roce 1986,
395

 nebylo možné dojednat ani 

žádnou zápodoněmecko-východoněmeckou meziuniverzitní smlouvu. Tato skutečnost 

dokládá, že i když mezi akademiky ze SRN a států východního bloku často existovaly 

výborné osobní kontakty jednotlivců, byly oficiální kooperační smlouvy a kulturní dohody 

pro intenzivnější budoucí spolupráci naprosto klíčové.
396

 Po skoro dvaceti letech od počátku 

Fischer-Appeltova osobního „projektu“, tedy na konci září roku 1990, měla UHH uzavřeno 

Východní partnerství s celkem třinácti vysokými školami ze socialistických států.
397

 UHH se 

s nimi vždy snažila spolupracovat v co nejvíce oblastech, aby se mohl realizovat co největší 

počet společných projektů s co nejvyšším počtem zúčastněných osob.
398

 

Důležitým předpokladem pro sjednání kooperačních smluv s Východem byla dobrá 

orientace v celkovém i regionálním zahraničně-politickém kontextu. Podle Fischer-Appelta 

tak bylo nutné se předem seznámit se specifiky vybraných států.
399

 V tomto kontextu UHH 

podnikla všechny možné kroky, aby partnerství mohla být koncipována bez ohledu na 

politické preference jednotlivých komunistických stran, které by své zájmy chtěly prosadit na 

úkor kvality společného výzkumu.
400

 Fischer-Appelt se při jednání vždy snažil zdůrazňovat 

tradiční nezávislost vysokého školství a vědy na daném politickém systému.
401
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V centralizovaných socialistických státech toho však z logiky věci nebylo jednoduché docílit. 

Z politických důvodů bylo pro UHH nakonec možné partnerství navázat pouze s univerzitami 

jejich hlavních měst.
402

 Za skutečný průlom Fischer-Appelt v této souvislosti považoval 

partnerství právě s tzv. normalizací zasaženým Československem, respektive Karlovou 

Univerzitou.
403

 

Fischer-Appeltovi se nakonec podařilo o smysluplnosti a vysokém potenciálu 

Východních partnerství přesvědčit i své kolegy z UHH. V tomto kontextu lze říci, že 

navázané multidisciplinární kooperace byly výjimečné díky nebývalé aktivitě všech 

zapojených osob. Jak dále ukáže i případová studie o pražsko-hamburské meziuniverzitní 

spolupráci, Východní partnerství mezi UHH a socialistickými státy se totiž zpravidla netvořila 

z politického rozhodnutí shora způsobem „top down“, ale z vlastní iniciativy vědců ve smyslu 

„bottom up“. Kooperační smlouvy se tak nekoncipovaly primárně jen na základě představ 

rektorů a prezidentů univerzit, ale podle toho, o které oblasti budou mít jednotliví akademici 

zájem.
 404

 

U všech navázaných kooperací s Východem se na UHH aplikoval prakticky stejný 

protokolární postup, který zaprvé spočíval v uzavření základní kooperační smlouvy, zadruhé 

byly v pravidelném intervalu aktualizovány a konkretizovány pracovní programy a prováděcí 

protokoly.
405

 Právě pečlivou a detailně promyšlenou přípravu dokumentů profesor Fischer-

Appelt zpětně považuje za klíč k úspěšnému fungování všech takových spoluprací.
406

 

Partnerství, kooperaci mezi UK a UHH nevyjímaje, však nebyla pouze krátkodobým 

fenoménem omezeným dobou studené války. Jejich úspěšnost dokazují i následující údaje. 

Podle dostupných dat ze strany UHH bylo do jejích jednotlivých Východních partnerství od 

sedmdesátých let do roku 2008 zapojeno až na devět tisíc osob v rámci asi dvou set 

vědeckých projektů či různých typů výměn. Dále bylo možné vydat několik stovek 

společných odborných publikací.
407
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3.3. Vznik partnerství mezi UK a UHH 

Počátek kooperace mezi UK a UHH lze datovat k červnu roku 1978, tedy již necelé 

dva roky před oficiální uzavření samotné smlouvy. Ve Varšavě se v termínu 25. až 29. června 

1978 díky iniciativě tamějšího rektora Zygmunda Rybitzkého konala Konference evropských 

univerzit.
408

 Z dnešního pohledu se jednalo o historickou událost, jelikož tato konference byla 

vůbec první příležitostí, kdy se u jednoho stolu setkali zástupci univerzit ze západní 

i východní Evropy. Východoevropským univerzitám bylo totiž v červnu roku 1975 na 

„rozšiřovacím kongresu“ Stálé konference evropských rektorů [CRE]
409

 ve Vídni nabídnuto, 

aby k této instituci také přistoupily.
410

 Nakonec však nebyla nalezena shoda ohledně toho, jak 

by přistoupení univerzit z východního bloku a příslušná změna stanov CRE měla vypadat. 

Z tohoto důvodu se Západ snažil najít pro kooperaci s východoevropskými univerzitami jinou 

platformu, čehož využil právě varšavský rektor.
411

 

Právě zde se prezident UHH Fischer-Appelt osobně poznal s profesorem práv 

a tehdejším rektorem Univerzity Karlovy, Zdeňkem Češkou. Od této doby si Fischer-Appelt 

podle svých slov rektora Češky velice vážil a po celou dobu jejich spolupráce v následujících 

letech mezi nimi panovala vzájemná důvěra a respekt.
412

 Profesoři spolu v osmdesátých letech 
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často vedli různé polemiky a diskuze, a to nejen ohledně bilaterální spolupráce svých 

univerzit, ale i na tehdy aktuální společensko-politická témata. I když měli často rozdílné 

názory, byli spolu schopni vést konstruktivní dialog. Debatovali například o možné budoucí 

hlubší integraci EHS, vůči které byl rektor Češka logicky skeptický. Dalším z témat 

ke společné diskuzi byl například univerzitní princip numerus clausus, jehož potřebnost 

Češka na rozdíl od Fischer-Appelta obhajoval.
413

 Korektní osobní vztah s rektorem Češkou 

zdůraznil Fischer-Appelt i ve svých vzpomínkách, a to zejména v kontrastu s Češkovým 

předchůdcem ve funkci rektora Univerzity Karlovy, Bedřichem Švestkou, se kterým by 

podobně intenzivní partnerství podle svých slov ještě nebyl schopen iniciovat a navázat.
414

 

V tomto světle se jeví jako výrazný úspěch, že se Fischer-Appelt s Češkou vůbec 

mohli na varšavském semináři setkat. Podle prezidenta UHH došlo k zahájení neoficiálních 

pražsko-hamburských rozhovorů během běžné konverzace v rámci přestávky na kávu. 

Prezident Fischer-Appelt při této příležitosti rektoru Češkovi navrhnul, aby spolu začali jednat 

o uzavření oficiálního partnerství mezi oběma jejich univerzitami. Fischer-Appeltova 

iniciativa se podle jeho vzpomínek u profesora Češky k jeho překvapení vůbec neshledala se 

zdrženlivou nebo dokonce s odmítavou reakcí, ale naopak s jasně potěšeným souhlasem. 

Již dříve měl podle svých slov Fischer-Appelt nabýt dojmu, že jeho pražský protějšek mu je 

solidním kolegou.
415

 Je důležité doplnit, že prezident UHH se tehdy však neobrátil 

s obdobným kooperačním návrhem jen na pražskou univerzitu, spolupráci nabídl přímo 

i rektoru Rybitzkému. Smlouvu o partnerství mezi UHH a Varšavskou univerzitou se nakonec 

podařila uzavřít v roce 1983.
416

  

Důkazem, že svůj návrh na kooperaci profesor Fischer-Appelt myslel vážně, byla 

skutečnost, že se na rektora Češku v souvislosti s jejich varšavským rozhovorem posléze 

obrátil již na začátku září téhož roku.
417

 Fischer-Appelt Češkovi sdělil, že ho Výbor pro 
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mezinárodní styky mezi vysokými školami UHH zplnomocnil,
418

 aby Univerzitě Karlově 

oficiálně vyjádřil zájem o bilaterální kooperaci.
419

 Pokud by s navrhovanou spoluprací 

pražská strana souhlasila, byl prezident Fischer-Appelt připraven se s rektorem Češkou znovu 

setkat buď v Praze, nebo Hamburku, aby společně podnikli další příslušné kroky.
420

 I přesto, 

že se ze strany Univerzity Karlovy vyskytly neobjasněné problémy ve vzájemné komunikaci 

a Fischer-Appelt musel svůj dopis Češkovi zaslat opakovaně, rektor Češka nakonec nabídku 

přijal a pozval Fischer-Appelta na jednání do Prahy.
421

 V této souvislosti lze pouze 

předpokládat, že zdržení mohlo být způsobeno nutnými konzultacemi mezi rektorem Češkou 

a vyššími politickými místy. 

Mezitím se již na uzavření partnerství začali připravovat pracovníci obou univerzit, 

přičemž konkrétní postup byl logicky závislý na tom, jak byly v dané zemi nastaveny 

politické podmínky pro uzavírání partnerství se zahraničními univerzitami. Vzhledem k tomu, 

že UHH byla iniciátorem partnerství, měla hlavní administrativní zátěž ležet na ní. V praxi tak 

měla hamburská strana hlavní zodpovědnost za vypracování smlouvy a dalších zmíněných 

dokumentů.
422

 Prezident Fischer-Appelt obeslal všechna pracoviště UHH s dotazem, 

zda někde již existují kontakty s Univerzitou Karlovou, popřípadě zda by byl někde vážný 

zájem takovéto styky v budoucnu navázat. Na základě těchto informací měla být následně 

koncipována samotná vyjednávání.
423

 Neprodleně na prezidentův dotaz reagoval profesor 

Walther von Hahn z germanistického semináře UHH s tím, že aktivně již udržuje vztahy 
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s docentem Petrem Sgallem z Matematicko-fyzikální fakulty UK [MFF UK]. Kontakty chtěl 

dál rozvíjet, a to zejména v oblasti formální, matematické a počítačové lingvistiky. Ve své 

odpovědi dále uvedl, že se s ním již osobně v Praze setkal, kde spolu vedli rozhovory 

o hlubších jazykových strukturách umělé inteligence a počítačové simulaci řeči.
424

 Kromě 

toho byl von Hahn do Prahy v budoucnu pozván i děkanem Matematicko-fyzikální fakulty 

profesorem Karlem Vackem, aby se jako západní odborník zúčastnil pracovního setkání Rady 

vzájemné hospodářské pomoci [RVHP] k tématu automatického zpracování řeči.
425

 

Již existující kontakty v této odborné oblasti potvrdila v interview i Sgallova 

dlouholetá kolegyně, profesorka Eva Hajičová.
426

 V polovině sedmdesátých let se měl von 

Hahn na docenta Sgalla s doktorkou Hajičovou obrátil s návrhem, zda by se na UHH mohli 

zúčastnit matematicko-lingvistického semináře. Protože bylo Sgallovi a Hajičové v té době 

jasné, že takové pozvání pro ně z politických důvodů není možné realizovat, pozvali 

hamburskou delegaci do Prahy.
427

 I když oddělení pro zahraniční styky Matematicko-

fyzikální fakulty nakonec nepovolilo uspořádat expertní seminář na Univerzitě Karlově, mohli 

se jazykovědci setkat alespoň privátně. Nakonec do Prahy přicestoval nejen profesor von 

Hahn, ale i tři jeho spolupracovníci.
428

 Vědci z UHH oběma představili jejich moderní 

počítačový systém HAM-ANS. Pro oba československé vědce se z dnešního pohledu jednalo 

o výjimečnou návštěvu, jelikož tehdejší asistenti von Hahna se postupem času stali dokonce 

předními experty ve svém oboru. Jeden z nich, profesor Wolfgang Wahlster, byl do počátku 

roku 2019 dlouhodobým ředitelem Německého výzkumného centra umělé inteligence 

v Sársku
429

 a lze ho tak označit za jednu z nejvýznamnějších osobností, které se podílely 

a stále podílejí na tzv. čtvrté průmyslové revoluci.
430

 Wahlster navíc posléze i dále udržoval 
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kontakty s Československem, respektive s Českou republikou, například s Institutem umělé 

inteligence na Českém vysokém učení technickém [ČVUT].
431

 

Na dotaz z vedení UHH zaslal svoje stanovisko i Wolf Schmid, profesor slovanského 

semináře na UHH. Schmid uvedl, že jeho oddělení snahy o budoucí kooperaci v oblasti 

slavistiky a bohemistiky velice vítá, jelikož on i jeho kolegové udržují dlouholeté kontakty 

nejen s akademiky z UK, ale i s odborníky, slavisty či bohemisty působícími na ČSAV. 

V tomto stádiu příprav kooperace se ale pracovníci slovanského semináře shodli na tom, že 

kvůli napjaté politické situaci v Československu raději nebudou uvádět žádná konkrétní jména 

jejich spolupracovníků. Vzhledem k tomu, že jejich kontakty často probíhaly pouze 

neformálně, nechtěli je nijak zkompromitovat nebo ohrozit jejich pracovní činnost.
432

 

V interview s autorkou práce profesor Schmid uvedl, že v této době udržoval aktivní vztahy 

i s akademiky, kteří na Univerzitě Karlově již nemohli svobodně působit, jelikož po srpnu 

1968 byli označeni jako politicky nevyhovující. Konkrétně se jednalo o literární vědce 

Miroslava Drozdu, Miroslava Červenku a Milana Jankoviče.
433

 

Na základě průzkumu na všech fakultách UHH se dále objevil zájem spolupracovat 

s Univerzitou Karlovou i v sociálně-vědních oborech, ve kterých ale panovala podobná 

situace jako ve slavistice, respektive bohemistice. Kooperace byla v době tzv. normalizace 

buď úplně přerušena, nebo byla udržována také pouze striktně na neoficiální bázi.
434

 Dalšími 

potenciálními obory vzájemné budoucí kooperace byla pedagogika, aplikovaná fyzika, 

organická chemie, matematická statistika nebo přírodní vědy.
435

 Z pohledu UHH spočíval 

další krok v seznámení odborných pracovišť UK s uvedenými návrhy. Praha měla být při tom 
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také požádána o vlastní personální a tematické návrhy ohledně konkrétní podoby 

spolupráce.
436

 

Nejen v naznačených reakcích některých hamburských akademiků, ale zejména 

v československém postupu se však již před podpisem kooperační smlouvy projevila 

skutečnost, že Univerzita Karlova musela fungovat v podmínkách normalizačního režimu. 

Rektor UK Češka při přípravě partnerství tak musel nutně postupovat odlišným způsobem. 

Podle profesorky Hajičové měl primárně požádat zahraniční oddělení rektorátu UK, aby mu 

zjistilo, kdo z univerzity udržoval v posledních letech nějaké kontakty s UHH.
437

 Podle 

profesorky se ukázalo, že oboustranný vážný zájem měl být právě jen u profesora von Hahna 

a lingvistů Sgalla a Hajičové. Rektor Češka s touto skutečností měl dokonce i předběžně 

počítat, nicméně vážné problémy se objevily na Matematicko-fyzikální fakultě UK,
438

 

konkrétně u tamní proděkanky Jitky Dupačové.
439

 Rektoru Češkovi ale mělo být podle 

profesorky Hajičové jasné, že není možné tuto konkrétní spolupráci hamburské straně odříct. 

Z tohoto důvodu bylo nutné najít s Matematicko-fyzikální fakultou určitý kompromis. 

Dohoda nakonec spočívala v tom, že na pražsko-hamburské kooperaci se měla podílet i další 

tamní pracoviště.
440

 Kromě matematické lingvistiky tak byla do prvního pracovního programu 

zařazena i matematická statistika nebo užitá a experimentální fyzika.
441

 Svou roli mělo podle 

Hajičové z logiky věci sehrát i to, že Dupačová, která měla spolupráci administrativně ve své 

kompetenci, ve zmíněných oborech dlouhodobě působila.
442

 

Fischer-Appelt navštívil Univerzitu Karlovu nakonec v květnu roku 1979, 

kdy osobně začal jednání o konkrétním znění rámcové smlouvy, podobě dodatkového 
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protokolu o podmínkách výměn a finančních otázkách a o prioritách pracovního programu.
443

 

Podle dochovaného itineráře a záznamu o Fischer-Appeltově cestě se obě strany tehdy 

nakonec usnesly na dalších krocích ohledně vyjednávání bilaterální smlouvy. Následující 

postup spočíval v konečné přípravě smlouvy a dalších ujednáních ze strany mezinárodního 

oddělení UHH a dvou bilaterálních schůzkách mezi prezidentem Fischer-Appeltem 

a rektorem Češkou. Oblasti, ve kterých se měla spolupráce naplňovat, se měly dalším 

dotazováním na jednotlivých fakultách ještě konkretizovat. První setkání Fischer-Appelta 

a Češky se mělo uskutečnit v Helsinkách na setkání představitelů evropských univerzit už 

v srpnu téhož roku. Podruhé se měli setkat v Hamburku krátce předtím, než hamburská 

delegace přicestuje do Prahy ke konečnému podpisu smlouvy. Přesné datum však ještě nebylo 

stanoveno.
444

 V reakci na Fischer-Appeltovu návštěvu na UK se znovu sešel Výbor pro 

mezinárodní styky s univerzitami UHH a podle záznamu jeho zasedání bylo kriticky 

konstatováno, že se pražská strana v porovnání s ostatními univerzitami východního bloku 

chová zdrženlivěji. Fischer-Appelt byl nicméně přesvědčen, že Praha sjednání smluvního 

rámce stále podporuje.
445

 

Na srpnové schůzce v Helsinkách bylo následně rozhodnuto mimo jiné o tom, že se 

rektor Češka měl i za účelem dalších rozhovorů o partnerství s UHH v termínu 18. – 28. února 

1980 zúčastnit Vědeckého fóra v Hamburku,
446

 které představovalo jednu z implementačních 

forem rozhovorů KBSE.
447

 Konečný podpis smlouvy byl tak stanoven až po skončení této 

konference, a to sice na konec května téhož roku.
448

 Obě strany se nakonec oproti původnímu 
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plánu sešly do konce roku 1979 ještě jednou. V prosinci byly v Praze personální a tematické 

návrhy obou stran znovu projednány a z pohledu UHH i částečně finalizovány. Fischer-

Appelta tentokrát zastoupil viceprezident UHH, profesor Claus Ott.
449

 

Jak bylo naznačeno výše, na německé straně byli do jednání o partnerství zapojeni 

i další aktéři. UHH paralelně informovala o jednotlivých krocích důležitá místa spolkové 

administrativy, jako například hamburskou zemskou vládu,
450

 hamburský Úřad pro vysoké 

školství,
451

 kulturní oddělení při Spolkovém ministerstvu zahraničí,
452

 nebo samozřejmě 

organizačního garanta Východních partnerství, agenturu DAAD.
453

 Podrobnosti 

o plánovaném kontraktu byly vyžádány i na mezinárodní úrovni v rámci CRE.
454

 

V intenzivním kontaktu byla hamburská strana ale i s vízovým oddělením velvyslanectví 

ČSSR v SRN.
455

 Obě strany totiž musely v rámci sjednávání partnerství zajistit, aby se nově 

odpovídajícím způsobem rozšířil rozsah povolení k výjezdům akademiků a studentů.
456

 

Konečnou realizaci umožnila podle Fischer-Appelta v neposlední řadě také skutečnost, že obě 
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univerzity v této době disponovaly velice profesionálnímu mezinárodními odděleními.
457

 

Pokud se jedná o zapojení stranických nebo státních institucí do jednání ze strany ČSSR, 

autorce práce se v navštívených archivech bohužel nepodařilo nalézt podrobnější 

informace.
458

 

 

3.4. Partnerství UK a UHH v kontextu meziblokového dialogu KBSE 

Jak bylo již naznačeno, jednání o partnerství mezi oběma nejvyššími představiteli 

pražské a hamburské univerzity nevyhnutelně probíhala i v rámci multilaterální diskuzní 

platformy KBSE. Z tohoto důvodu je nutné zařadit počátky univerzitní spolupráce UK a UHH 

i do širšího kontextu tehdejší zahraničně-politické situace. Po uzavření poslední východní 

smlouvy mezi SRN a státy Varšavského paktu, přestala tzv. německá otázka přestavovat 

formální i faktickou překážku pro cestu k politice uvolnění mezi Východem a Západem. 

K mezinárodnímu průlomu došlo v červenci roku 1973, kdy byla třiceti pěti ministry 

zahraničních věcí z účastnických států, včetně Spojených států a Kanady, v Helsinkách 

zahájeno první setkání KBSE.
459

 Výsledek konference, který byl oznámen o dva roky později, 

představoval naprosto nový element v rámci tehdejších mezinárodních vztahů. Podpisem 

Závěrečného aktu
460

 nově vznikl komplexní katalog principů, které ve třech „koších“ 

upravovaly vzájemné vztahy mezi státy napříč oběma bloky.
461

 

Zaprvé byly dojednány normy ohledně vzájemné bezpečnosti, mimo jiné deklarující 

princip státní suverenity a územní integrity, zřeknutí se násilí a dodržování lidských práv.
462

 

Dále byly stanoveny oblasti, ve kterých měla být uskutečňována „mezibloková“ spolupráce, 

a to sice v rámci hospodářství, vědy a techniky či v oblasti ochrany životního prostředí. Třetí 
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„koš“ pak obsahoval opatření ve smyslu koordinace humanitárních otázek. Důraz byl kladen 

na usnadnění mezilidských kontaktů, garanci svobody výměny informací a také na kulturní 

výměnu. Předsedové vlád a prezidenti států se dále shodli na tom, že za dva roky dojde při 

dalším vzájemném setkání k evaluaci implementace daných opatření. Je však důležité doplnit, 

že u zmíněných „košů“ neexistovala žádná vymahatelná právní závaznost, jednalo se tak 

pouze o doporučení. Nicméně státy si byly vědomy závazností politickou.
463

  

Jak je známo, sjednáním Závěrečného aktu byl zahájen dlouhodobý diplomatický 

proces jednotlivých dílčích jednání s otevřeným koncem, v jehož rámci se zapojené státy 

nadále pravidelně scházely. V roce 1977 byla zahájena implementační konference opatření 

z roku 1975 v Bělehradě, v roce se konalo setkání 1980 v Madridu, v roce 1986 pak vrcholní 

zástupci států jednali ve Vídni.
464

 Do série vzájemných jednání patřilo i hamburské Vědecké 

fórum z roku 1980, kterému se práce bude věnovat v další kapitole, nebo stockholmská 

Konference o opatřeních k posílení důvěry o bezpečnosti a o odzbrojení v Evropě
465

 z roku 

1986.
466

 Zcela novou kvalitu daly jednáním KBSE participující státy v listopadu roku 1990 

při pařížském setkání, a to pod vlivem společensko-politických změn v Evropě. Zástupci 

účastnických států zde společně podepsali zásadní dokument s názvem Charta pro novou 

Evropu, který nově definoval právní normy a hodnotová kritéria, podle kterých měl helsinský 

proces sbližování i nadále probíhat. Konkrétně se jednalo nejen o dodržování lidských práv 

a platného mezinárodního práva, ale i o principy pluralitní demokracie či tržní ekonomiky.
467

 

Na tomto setkání tak byla symbolicky uzavřena historická perioda studené války, zároveň 

bylo na multilaterální bázi znovu potvrzeno sjednocení obou německých států.
468
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3.4.1. Vědecké fórum KBSE v Hamburku 

O možnostech a limitech vědecké spolupráce mezi Východem a Západem a garanci 

akademických svobod hovořil profesor Fischer-Appelt nejen s rektorem Češkou, ale i s více 

než tři sta zástupci evropských univerzit i v rámci jedné z diskuzních platforem KBSE. 

Akademici se konkrétně setkali na Vědeckém fóru, které se konalo od 18. února do 3. března 

roku 1980 v hamburském kongresovém centru v přímé blízkosti UHH,
469

 přičemž hlavním 

hostitelem byla de facto tamější univerzita a její prezident. 

Uspořádání konference tohoto formátu navrhl již na počátku helsinské konference 

v roce 1973 spolkový ministr zahraničních věcí Walter Scheel. Jejím cílem měla být diskuze 

o potenciálu vzájemných vědeckých kontaktů, které by mohly přispět ke zmírnění politického 

a vojenského napětí v Evropě. Tento budoucí záměr SRN byl nakonec helsinskou konferencí 

přijat.
470

 Na dalším setkání KBSE v Bělehradě se iniciativy opět chopila spolková vláda 

a navrhla uspořádat přípravné expertní setkání k vědeckému fóru za účasti všech států 

KBSE.
471

 Přípravná schůzka se následně konala v červnu roku 1978 v Bonnu.
472

 

Plánovanému vědeckému fóru byl udělen mandát k projednání vědecko-teoretických 

a vědecko-politických otázek z oblasti medicíny, přírodních, sociálních a dalších humanitních 

věd.
473

 Jako hostitelské místo bylo na základě pozvání hamburského starosty Hanse-Ulricha 

Kloseho stanoveno město Hamburk.
474

 I vzhledem k tomu, že UHH od poloviny 

sedmdesátých let aktivně udržovala kontakty s univerzitami východního bloku, poskytla pro 

konferenci vhodné prostředí a záštitu.
475

 

Hamburské Vědecké fórum se konalo v širokém formátu, jelikož každá účastnická 

země na něj vyslala dokonce několikačlennou delegaci. Celkem se tak konference zúčastnilo 

na tři sta šestnáct zástupců vědy, diplomatů a ministerských úředníků jak z východního, tak ze 
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západního bloku.
476

 Za Československo byl přítomen i rektor UK Češka.
477

 Podle pravidel 

KBSE jednání nebyla přístupná veřejnosti a tisku. Kromě úvodního a závěrečného jednání se 

tak diskuze vedla za zavřenými dveřmi, aby byla všem účastníkům zajištěna možnost se 

otevřeně vyjadřovat.
478

 

Organizace fóra však nebyla bezproblémová, ještě několik týdnů před jeho začátkem 

nebylo jasné, jestli do Hamburku dorazí zástupci všech pozvaných zemí. Do příprav totiž 

zasáhly mezinárodní politické události, a to sice nejen tzv. dvojí rozhodnutí 

Rady Severoatlantické aliance a invaze do Afghánistánu na konci roku 1979, ale i perzekuce 

významného sovětského fyzika a nositele Nobelovy ceny míru Andreje Sacharova.
479

 

Dvě naposledy jmenované skutečnosti se na Západě setkaly s ostrou odezvou a nebylo tak 

jisté, zda se zejména delegace Spojených států Vědeckého fóra zúčastní. Nakonec se 

u amerických i některých dalších západních účastníků prosadil názor, že svoji účast sice 

neodřeknou, nicméně se v žádném případě neměli držet jen apolitických témat spojených jen 

s vědou. Existovala tak vysoká pravděpodobnost, že zde i přes charakter konference dojde 

k politické konfrontaci.
480

 Komplikace okomentoval i prezident UHH Fischer-Appelt, který 

ve svých pamětech uvedl, že zmíněné události jednání opravdu značně protáhly.
481

 Represe 

vůči Sacharovovi dominovaly dokonce po celý první týden konference.
482

 

Univerzita Hamburk a dokonce i Fischer-Appeltova rodina se nicméně snažily pro 

účastníky zajistit stabilní a přátelské klima, aby konference mohla co nejlépe proběhnout.
483

 

I díky osobnímu nasazení hamburských pořadatelů hodnotila většina delegátů konferenci jako 

úspěšnou. Žádná z delegací neodcestovala předčasně a všechny se většinu vymezeného času 

přece jen věnovaly otázkám spojeným s vědeckou kooperací.
484

 Vědci se zaměřili na 

zintenzivnění vzájemné komunikace a na zlepšení mobility východních vědců směrem na 
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Západ. U západních delegací nakonec převládl konsensus, že lepší strategií je s Východem 

pragmaticky jednat.
485

 

Závěrečná zpráva fóra, která shrnovala doporučení z vědecké, technické i sociální 

oblasti, byla ještě v témže roce předložena při listopadové konferenci KBSE v Madridu.
486

 

Vědci se celkem ve čtyřech pracovních skupinách zabývali širokou škálou otázek s globálním 

významem a dopadem,
487

 například ochranou klimatu, alternativními energetickými zdroji
488

 

a konečně také možnostmi mezinárodní výměny zkušeností a informací nejen mezi vědci, ale 

i mezi politiky nebo v  široké veřejnosti.
489

 Vzhledem k tomu, že cílem fóra byla spíše debata 

nad celkovým stavem výzkumu v obou světových blocích, než formulace konkrétních 

odborných poznatků, jednalo se podle Fischer-Appelta ve vědecké komunitě o naprosté 

novum.
490

 

Na samém konci setkání byla do zprávy prosazena i premisa, že vzájemné vztahy 

a vědeckou kooperaci je možné v budoucnu dále intenzivně zlepšovat jen tehdy, pokud budou 

oběma stranami respektována základní lidská práva a svobody.
491

 Obě strany si ale nejprve 

musely vyjasnit, jak budou chápat a multilaterálně uznávat svobodu jednotlivce a vědeckého 

bádání.
492

 Podle západní interpretace se pozvaní vědci fóra účastnili jako jednotlivci, kteří 

sami zodpovídají za své jednání, přičemž nejsou vázání na oficiální východní politickou linii 

jako členové státní delegace.
493

 Socialistické státy si tak naopak pevně stály za tím, že 

nepřijmou žádná opatření, která by jim potenciálně zasahovalo do jejich vnitřních 

záležitostí.
494

  

                                                 
485

 Fischer-Appelt, Universität als Kunstwerk: Beiträge aus sechs Jahrzehnten, Hamburger Beiträge zur 

Wissenschaftsgeschichte, 289. 
486

 Gottstein, „Das Wissenschaftliche Forum der KSZE: Verlauf, Ergebnisse, Ausblick“, 48–49. 
487

 Ibid. 
488

 Fischer-Appelt, Universität als Kunstwerk: Beiträge aus sechs Jahrzehnten, Hamburger Beiträge zur 

Wissenschaftsgeschichte, 298. 
489

 Gottstein, „Das Wissenschaftliche Forum der KSZE: Verlauf, Ergebnisse, Ausblick“, 48–49. 
490

 Peter Fischer-Appelt, „Das aktuelle Interview, „Können die Brücken der Verständigung einstürzen?““, 

UMSCHAU 80, Heft 7(1980): 208–209. 
491

 Gottstein, „Das Wissenschaftliche Forum der KSZE: Verlauf, Ergebnisse, Ausblick“, 48–49. 
492

 Fischer-Appelt, Universität als Kunstwerk: Beiträge aus sechs Jahrzehnten, Hamburger Beiträge zur 

Wissenschaftsgeschichte, 290–291. 
493

 Pautsch, Geiger, Gupta, Szatkowski, Akten zur auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland 1980, 

429. 
494

 Informace o průběhu a výsledcích „vědeckého fóra“ v Hamburku, 27. března 1980, AMZV, Porady kolegia 

ministra, Kolegium ministra dne 27. března 1980, 5. 



81 

 

Ne všichni zúčastnění však považovali naznačenou debatu o lidskoprávních 

záležitostech za šťastnou a kritizovali zbytečnou politizaci celého fóra.
495

 Podle Fischer-

Appelta fórum bylo uspořádáno na základě politického rozhodnutí a bylo tak nevyhnutelně 

ovlivněno i daným politickým rámcem. Z tohoto důvodu podle něj muselo zaujmout nejen 

vědecká, ale i politická stanoviska.
496

 Fischer-Appelt se v této souvislosti chtěl držet strategie 

tzv. politiky malých krůčků a nevyžadovat po socialistických státech příliš. Vzhledem k tomu, 

že vědecká spolupráce v Evropě byla nevyhnutelná a nezbytná, bylo podle něj důležité, aby si 

Západ v tomto kontextu stanovil priority ohledně toho, čeho chce v rámci spolupráce 

s Východem dosáhnout, a čeho je naopak ochotný se kompromisně vzdát.
497

 

I když výsledky fóra byly Východem interpretovány jako vlastní úspěch, jelikož se mu 

mělo podařit zabránit změně výkladu Závěrečného aktu ze strany Západu,
498

 jednalo se 

o jasný signál, že vědecká spolupráce mezi Východem a Západem je v budoucnu 

uskutečnitelná v nové kvalitě díky závazkům plynoucích ze Závěrečného aktu.
499

 Překonáním 

rozporů a schválením závěrečné zprávy, se kterou nakonec souhlasil i Sovětský svaz, došlo na 

Vědeckém fóru k reálnému naplnění principů KBSE. Toho názoru byl i Klaus Gottstein,
500

 

výkonný sekretář Vědeckého fóra.
501

 Zástupci vědeckých komunit obou bloků dali podle něj 

najevo, že jsou i přes aktuální politické podmínky schopni věcné diskuze u jednoho stolu. 

V politicky napjatém čase bylo důležité, že právě vědci, kteří obvykle neutvářejí zahraniční 

politiku, dokázali mezi oběma bloky vytvořit při jednání atmosféru vzájemné důvěry 

a respektu.
502

 

I již navázaná Východní partnerství UHH hrála na fóru důležitou roli. Podle Fischer-

Appelta tak hlas menších národů mohl v rámci meziblokového dialogu nabýt na větší 

důležitosti.
503

 Pro tehdy téměř dojednané partnerství mezi UK a UHH byla důležitá především 
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deklarace závěrečné zprávy v tom smyslu, že tehdejší stav mezinárodní vědecké a akademické 

spolupráce vyžaduje zlepšení v mnoha směrech. K tomu měly účastnické státy fóra přispět 

mimo jiné i na bilaterální nevládní úrovni prostřednictvím různých dohod, které by zajistily 

odpovídající příležitosti pro společný vědecký výzkum a vědeckou mobilitu.
504

 Přiměřená 

podpora měla být poskytována i při organizaci mezinárodních seminářů a stáží mladých 

vědců.
505

 

 

3.5. Podpis smlouvy o partnerství mezi UK a UHH 

Konečný termín pro sjednání smlouvy a návštěvu hamburské delegace v Praze na 

Univerzitě Karlově byl stanoven na 14. – 18. května 1980.
506

 Samotný podpis se uskutečnil 

17. května v historických prostorách Karolina.
507

 Při této příležitosti pronesl Fischer-Appelt 

slavnostní řeč,
508

 kterou o více než třicet let později nazval příznačným latinským názvem 

„Sigillum pacis“, tedy „pečeť míru“.
509

 Vůbec první smlouvu komplexní o spolupráci tohoto 

druhu, kterou Univerzita Karlova uzavřela se západoněmeckou vysokou školou, totiž Fischer-

Appelt vnímal v širším zahraničně-politickém kontextu. Byla pro něj signálem, že se vztahy 

mezi oběma zeměmi s odlišnými politickými a společenskými systémy mohou po letech 1945 

a 1968 dostat opět na lepší úroveň. 

Fischer-Appelt ve svém proslovu uvedl, že pro něj je zásadní, že obě univerzity 

a města vždy sloužily jako mezinárodní centra.
510

 Univerzitu Karlovu vnímal jako důležitou 

instituci, která svým významem vždy přesahovala region českých zemí. Kosmopolitním 
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centrem byl pro Fischer-Appelta na druhou stranu i důležité svobodné přístavní město 

Hamburk. Na tento aspekt profesor upozornit při podpisu koordinační smlouvy zcela 

záměrně. V této době, kdy evropské univerzity existovaly v různých politických 

a společenských konstelacích, bylo podle něj zásadní mít na paměti, že jsou to právě vysoké 

školy, které by měly přispívat k překonávání kulturních bariér a traumat z historie, jako 

i k rozvoji vědy v mezinárodním měřítku.
511

 

Fischer-Appelt v projevu dále vyjádřil přesvědčení, že vzájemná spolupráce UK 

a UHH bude fungovat úspěšně, protože obě města jsou spojena nejen přirozeně geograficky, 

ale i hospodářsky a hlavně kulturně. Věřil, že kooperace přispěje nejen k vědeckým pokrokům 

v mnoha oblastech, ale že má i potenciál sblížit akademiky a studenty z obou zemí, kteří se 

dozví více o tradicích, které jsou společné obyvatelům střední Evropy.
512

 Na závěr svého 

proslovu se zaměřil na v dnešním kontextu zřejmě nejdůležitější aspekt spolupráce, a to sice 

na její politický rozměr. Vyjádřil se v tom smyslu, že kooperace povede k nejen prohloubení 

bilaterálních politických vztahů, ale i ke zlepšení vzájemného porozumění obou 

společností.
513

 Z této řeči je patrné, že uzavření pražsko–hamburského partnerství Fischer-

Appelt považoval za důležitý krok i pro budování mírových vztahů v celé Evropě. Univerzita 

Karlova pro něj byla historicky významným místem a také výrazným symbolem kulturního 

dědictví střední Evropy. Díky tomu, že ležela uprostřed politicky rozdělené Evropy, měla 

potenciál kontinent propojovat. 

Na návrh Fischer-Appelta bylo odsouhlaseno, aby byly při příležitosti podpisu 

smlouvy předneseny jeden až dva odborné příspěvky, které by kooperaci symbolicky zahájily 

i po obsahové stránce.
514

 Prezident UHH měl za to, že tak mezi akademiky dojde k prolomení 

ledu v jejich vzájemné komunikaci.
515

 Referáty se měly tematicky vztahovat k jednotlivým 

plánovaným oblastem kooperace, přičemž následně byla naplánována diskuze v menších 

kolokviích. Referáty, které odpovídaly hamburské představě o budoucím tematickém 

zaměření společné práce, měl kromě profesora matematické lingvistiky von Hahna přednést 
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i profesor bohemistiky Schmid.
516

 Schmidův příspěvek se ale věnoval pro KSČ tehdy 

politicky brisantnímu tématu, a sice významu teorie a myšlení Jana Mukařovského pro 

západní literární vědu.
517

 Jak bude vysvětleno níže, literární strukturalismu musel po únoru 

1948 ustoupit teoriím marxismu-leninismu. Odmítnutí tohoto směru podpořil dokonce i jeho 

dřívější čelní představitel Jan Mukařovský a distancoval se tak od své předchozí tvorby. 

Z tohoto důvodu musel být příspěvek nakonec přednesen za zavřenými dveřmi 

a v jen omezené společnosti za přítomnosti děkanů a proděkanů vybraných fakult Univerzity 

Karlovy.
518

 Ke Schmidovu referátu navíc pražská strana již předem vypracovala písemná 

kritická stanoviska, ve kterých byla kritizována snaha vyzdvihovat Mukařovského literární 

strukturalismus. Jinými slovy, ještě než měla hamburská strana možnost příspěvek 

k Mukařovskému přednést, ozvala se z Prahy ostrá kritika vůči znovuoživení Mukařovského 

literární teorie. Na druhou stranu však UK nechtěla vyvolat přímý konflikt. Podle Fischer-

Appelta měla pražská strana při této příležitosti tak dokonce doplnit univerzitní knihovní fond 

právě o publikace k teoriím Jana Mukařovského tak, aby je delegace UHH mohla při své 

návštěvě případně nalézt. Bývalý prezident UHH však uvádí, že po odjezdu hamburských 

hostů byla jejich přístupnost opět omezena.
519

 

Skutečnost, že dohled KSČ nad dojednáním partnerství nemohl být opomenut, 

dokládá i dochovaný podrobný program návštěvy UHH v Praze. Hamburští akademici se 

během svého pobytu totiž nesetkali pouze se zástupci Univerzity Karlovy, ale naplánována 

byla i schůzka se členy „KPTsch-Kommittee für die Universität“, tedy zřejmě s celoškolským 

výborem KSČ [CŠV KSČ] při rektorátu UK.
520

 I přes to ale Fischer-Appelt z dnešního 

pohledu hodnotí tuto návštěvu v Praze velice pozitivně. Celý pobyt podle něj jinak proběhl až 
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v překvapivě přátelské a pohostinné atmosféře.
521

 Tuto skutečnost potvrzuje i souhrnná 

zpráva Výboru pro mezinárodní vztahy s univerzitami UHH.
522

 Z pohostinnosti UK mělo být 

UHH zřejmé, že pražská strana přikládala podpisu kooperační smlouvy a návštěvě tak početné 

zahraniční delegace z hlediska své mezinárodní reputace enormní význam.
523

 

Podpisu kooperační smlouvy mezi UK a UHH si prakticky okamžitě všimla 

i renomovaná západoněmecká média, jako například Frankfurter Allgemeine Zeitung 

a Die Welt
524

 nebo agentura dpa – Dienst für Kulturpolitik.
525

 V jejich příspěvcích bylo 

partnerství souhlasně opět hodnoceno nejen jako důležitý krok k obnově tradičních vztahů 

mezi Prahou a Hamburkem, potažmo mezi ČSSR a SRN, ale i jako konkrétní způsob, jak 

naplnit závazky helsinského Závěrečného aktu.
526

 O podpisu pozitivně informoval i magazín 

hamburské univerzity uni hh. Ten kooperaci vnímal jako důležitý příspěvek k budování dobré 

mezinárodní image UHH, která se chtěla profilovat jako prostředník mezi oběma světovými 

bloky.
527

 

V reakci na úspěch v Praze kontaktovala Fischer-Appelta i hamburská zemská vláda, 

konkrétně senátor pro oblast vědy Hansjörg Sinn.
528

 Senátor nepovažoval sjednání partnerství 

s UK jen za běžnou a rutinní záležitost, právě naopak. Byl toho názoru, že se jednalo o jednu 

z příkladných aktivit, které měly postupně v duchu principů KBSE vést k navázání 
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intenzivnějších akademických kontaktů mezi Východem a Západem. V tomto smyslu se Sinn 

odkázal na politiku tehdejšího spolkového prezidenta Karla Carstense, který měl zdůrazňovat 

zásadní význam vědy a vědeckých kontaktů pro udržení míru a porozumění mezi národy 

během studené války.
529

 Z dochovaného dopisu senátora je tak patrné, že pro hamburskou 

vládu měla kooperace s normalizačním Československem nejen značný reálný politický 

význam, ale i symbolickou hodnotu. 

Uzavření partnerství oficiálně reflektovalo i velvyslanectví SRN v Praze, podle 

kterého mohla kooperační smlouva vzniknout jen díky osobní iniciativě Fischer-Appelta 

a relativně nebyrokratické spolupráci rektora UK Češky. Celkem ochotný přístup pražského 

rektora byl pro velvyslanectví překvapivý, protože se jednalo o jednoho z tehdy velice 

prominentních členů KSČ.
530

 Podle této zprávy
531

 i názoru Fischer-Appelta mělo právě 

solidní postavení Češky ve strukturách KSČ důležitý a pozitivní efekt pro úspěšné jednání.
532

 

Velvyslanectví SRN v Praze se také domnívalo, že KSČ chtěla dát podporou kooperace mezi 

UK a UHH najevo, že ne všechny návrhy ze strany Spolkové republiky Německo ohledně 

akademické či vědecké spolupráce musí být z její strany kategoricky zamítány.
533

 

 

3.6. Smluvní rámec spolupráce mezi UK a UHH 

Jak již bylo uvedeno výše, meziuniverzitní dohoda o spolupráci UK a UHH z roku 

1980 se skládala celkem ze tří částí, a to sice z vlastního textu rámcové kooperační smlouvy, 

tedy Ujednání o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Univerzitou v Hamburku,
534

 

prováděcího protokolu o finančních otázkách a podmínkách výměn
535

 a pracovního 
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programu.
536

 Stejný postup se uplatňoval i u ostatních smluv v rámci programu Východního 

partnerství podporovaného službou DAAD, které UHH uzavírala s univerzitami 

v socialistických státech.
537

 Pro koncepci smlouvy s UK tak UHH mohla jako inspirační 

mustr použít již obdobné dříve uzavřené dohody.
538

 

Zatímco znění rámcové smlouvy se po celou dobu spolupráce z hlediska obsahu 

neměnilo, pracovní program a prováděcí protokol měly být podle článku 8 smlouvy 

aktualizovány každé tři roky.
539

 V rámci prvního pracovního programu byla sjednána 

spolupráce mezi akademiky obou univerzit v celkem deseti oblastech, a to sice ve slavistice 

(se zaměřením na západní slavistiku, konkrétně na bohemistiku), germanistice (literární vědě), 

sociologii, pedagogice, matematické statistice, informatice (germanistice a matematické 

lingvistice), užité a experimentální fyzice, organické chemii, petrologii a v právních 

vědách.
540

 Těžištěm spolupráce pak byly zejména obory bohemistika, literární věda, statistika, 

matematická lingvistika, chemie a petrologie.
541

  

Prováděcí protokol pak sloužil k definici konkrétních finančních podmínek a kvót 

pro výměnu akademických pracovníků a studentů. Článek 1 protokolu stanovil, že obě 

univerzity si každoročně vymění dvě osoby na sedm dní za účelem sdílení odborných 

zkušeností, jednoho postgraduálního mladého pracovníka na čtrnáct dní, který by se měl 

věnovat přednáškové činnosti a jednu osobu na dobu jednoho měsíce za účelem získání 
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nových poznatků pro své vědecké práce.
542

 Protokol v této souvislosti dále stanovil, že je 

možné povolit pobyt i osmičlenné skupině studentů s dvěma pedagogickými vedoucími na 

dobu čtrnácti dní za účelem absolvování odborné praxe v jejich oboru. Uvedené kvóty měly 

obě univerzity každý rok společně evaluovat a případně je přehodnotit.
543

 Na tomto místě je 

nutné zdůraznit, že podmínky výjezdu byly omezovány z logiky věci především pro studenty, 

kteří mohli být na UHH vysláni pouze v rámci skupin. I přesto se však podle protokolu 

Výboru UHH pro mezinárodní vztahy mezi univerzitami během prvního období k výměně 

celkem čtyřicet sedm studentů z oblasti fyziky, matematiky, sociologie, literární vědy, práva 

nebo přírodních věd.
544

 Pokud jde o finanční otázky, článek 2 protokolu stanovil, že pro 

hamburskou stranu jsou z finančního hlediska směrodatná nařízení agentury DAAD, pro 

ČSSR pak opatření Ministerstva financí.
545

 

Následující pracovní program a protokol byly podepsány na začátku prosince roku 

1982, kdy pětičlenná delegace Univerzity Karlovy přicestovala za tímto účelem do 

Hamburku.
546

 Pozitivním krokem byla skutečnost, že na základě pražského návrhu
547

 byla do 

pracovního programu nově zařazena i oblast lékařských věd.
548

 V tomto období se také mírně 

navýšily výměnné kvóty. Umožněno tak bylo vyjet čtyřem osobám na sedm dní, třem 
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und Protokolle, Delegationsbesuche, Jahresberichte, Jahresplanung für Austauschmaßnahmen etc., Band Nr. 2, 

Beginn: 1. 11. 1982, Schluss: 31. 12. 1984, Best.:201e, Nr. 31., U722. 0-15/1. 
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pracovníkům na dva týdny a skupině osmi studentů s jedním pedagogickým pracovníkem na 

stejné období.
549

 Na období 1986–1988 byly pracovní program a protokol dále prodlouženy 

na konci roku 1985 při setkání v Praze.
550

 Při této příležitosti se uskutečnila také dvě společná 

odborná symposia.
551

 Ohledně kvót byla nově prosazena dokonce ještě flexibilnější dohoda. 

Univerzity si mohly vyměnit vědecké pracovníky k výzkumným účelům na celkovou dobu do 

deseti týdnů.
552

 

I když se pro studující obou univerzit obecné podmínky nezměnily, lze i zde uvést 

jednu pozitivní změnu. V článku 1 protokolu bylo uvedeno, že UHH má ročně přijmout až 

dva studenty nebo pracovníky na čtrnáctidenní letní kurz německého jazyka s názvem 

„Němčina jako cizí jazyk“.
 553

 Filozofická fakulta UK pak měla recipročně nabídnout místo 

jednomu studentovi UHH na svou tradiční Letní školu slovanských studií.
554

 Tento letní kurz 

se na Filozofické fakultě koná pravidelně už od roku 1959.
555

 Do konce komunistického 

režimu byly protokol a program prodlouženy ještě jednou, a to sice na období let 1989–1991. 

Ke schválení dokumentů došlo na konci roku 1988 během návštěvy univerzitní delegace 

v Hamburku.
556

 Podmínky pro výměnu osob zůstaly nezměněny,
557

 do pracovního programu 

tentokrát nově přibyl obor historie.
558
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3.7. Limity spolupráce mezi UK a UHH  

Pokud došlo v akademické spolupráci mezi UK a UHH ve sledovaném období 

k nějakým problémům, byly z logiky věci způsobeny rozdílnými politickými podmínkami 

v jednotlivých zemích. Lze říci, že UHH si pro spolupráci s UK v rámci prvního pracovního 

programu stanovila dva hlavní pilotní výzkumné projekty, a to ve slavistice, respektive 

bohemistice, a matematické lingvistice. Skutečnost, že UHH těmto oborům přikládala 

eminentní význam, se ostatně promítla i do témat již zmíněných prvních společných symposií, 

které se v Praze uskutečnily při podpisu smlouvy. Prosazení obou tematických priorit UHH 

však naráželo na ideologické i personální překážky. 

Když Fischer-Appelt projednával zaměření obou hlavních výzkumných projektů 

UHH v roce 1979 s rektorem Češkou,
559

 vyšlo podle něj najevo, že UK bude ve svém úmyslu 

navázat spolupráci s UHH dostatečně silná z odborné perspektivy, avšak kvůli tlaku KSČ 

nikoli z hlediska personálního.
560

 Týkalo se konkrétně jazykovědce Petra Sgalla. Ten byl 

UHH navržen, aby se podílel na kooperaci v rámci matematické lingvistiky, československá 

strana však nesouhlasila. Nakonec tak muselo být z politických důvodů vyjednáno 

kompromisní řešení. Jeho jméno nesmělo být oficiálně uvedeno na pracovním programu, ale 

spolupráce se nakonec reálně účastnil.
561

 Pokud šlo o slavistiku a bohemistiku, tak i zde byla 

spolupráce omezována cenzurními opatřeními KSČ, zejména ohledně výzkumu 

československé literatury. Podle profesora Schmida se tak zde mohlo pracovat jen na zlepšení 

vzájemných mezilidských kontaktů a celkové atmosféry ve vztazích mezi oběma univerzitami 

či státy. Z hlediska reálného odborného obsahu se společný literární výzkum však bohužel 
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nemohl nijak významně pohnout z místa, na kterém se nacházel po potlačení Pražského 

jara.
562

 

Mimo dvou zmíněných oblastí se podle Fischer-Appelta naštěstí jiné zásadní 

překážky politického rázu ve spolupráci ze strany KSČ nevyskytly.
563

 V dnešní době, tedy 

s odstupem čtyřiceti let, nicméně bývalý prezident UHH ve svých vzpomínkách dokázal 

pojmenovat ještě dva aspekty, které by na spolupráci býval rád osobně změnil. Podle něj 

pražští akademici bohužel nezačali s UHH komunikovat otevřeně hned po podpisu 

spolupráce, ale trvalo jim ještě několik dalších let, než při spolupráci ztratili ty největší 

ideologické zábrany. Tuto tezi mu po roce 1989 zpětně potvrzovali i mnozí pracovníci UHH, 

a to jak z humanitních oborů, tak i z přírodovědných oborů.
564

 Druhý moment se vztahuje 

k Fischer-Appeltovu vlastnímu odbornému zaměření, a to sice k oblasti teologie. Fischer-

Appelt v této souvislosti poukázal na to, že mezi univerzitami k tomuto tématu bohužel nikdy 

nebyla navázána žádná forma spolupráce. Vzhledem k podmínkám v komunistickém 

Československu je absence této kooperace před rokem 1989 podle něj logická a pochopitelná. 

Po pádu železné opony profesor už ale žádné důvody neshledává relevantními.
565

 

 

3.7.1. Problematické oblasti výzkumu 

První sledovaný pilotní projekt partnerství, obor matematické lingvistiky, se podle 

představ UHH měl konkrétně zaměřit na podtémata automatického zpracování řeči v rámci 

informatiky a na jazykovou teorii s důrazem na hlubší struktury jazyka, tedy individuální 

výběr gramatiky a slovní zásoby nebo na výslovnost při jazykovém projevu, z perspektivy 

lingvistického výzkumu.
566

 Podle Fischer-Appelta se tak jednalo o na svou dobu jedinečnou 

syntézu jazykovědy a počítačových věd.
567

 Hamburskou koncepci prvního pracovního 

programu však nebylo zcela jednoduché naplnit, a to zde zejména z personálního hlediska. 
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Jak bylo již naznačeno, výhrady československé strany se konkrétně týkaly jazykovědce 

působícího na UK, docenta Petra Sgalla, který dlouhodobě patřil k předním československým 

expertům ve svém oboru.
568

 

Po ukončení studia na FF UK v Praze na této instituci zůstal jako vědecký pracovník, 

vyučoval jak na FF UK, tak na MFF UK. Na Filozofické fakultě obdržel v roce 1959 

docentský titul.
569

 Po sametové revoluci byl v roce 1990 jmenován profesorem, po zanechání 

akademické činnosti i profesorem emeritním.
570

 Jedním mnoha odborných témat, kterými se 

Sgall zabýval, byla i sledovaná oblast matematické lingvistiky. Podle jeho kolegyň Evy 

Hajičové a Jarmily Panevové lze Sgalla dokonce označit za zakladatele a průkopníka tohoto 

oboru nejen v Československu, ale i v celoevropském měřítku.
571

 

Již v roce 1959 Sgall na FF UK založil malou skupinu věnující se matematické 

lingvistice a teorii strojového překladu. Krátce na to vznikla obdobná pracovní skupina i na 

MFF UK, která se zaměřila na lingvistiku počítačovou. Začátkem roku 1968 se obě skupiny 

sjednotily do Laboratoře algebraické lingvistiky při FF UK, jejímž vedoucím byl právě Sgall. 

Kvůli napjaté politické situaci však Laboratoř musela čelit mnoha problémům. V rámci 

„reorganizace“ fungovala nakonec jen jako oddělení jedné z tamějších kateder, přičemž Sgall 

ji již nesměl vést a dokonce mu po srpnové invazi hrozilo i vyloučení z Univerzity Karlovy.
572

 

Sgall podle svých slov přestal být po událostech Pražského jara přesvědčeným členem KSČ 

a postavil se proti tehdejšímu normalizačnímu vedení strany.
573

 Následně byl z KSČ vyškrtnut 

a i když nebyl nakonec z UK přímo vyhozen, nesměl zde dále přednášet ani školit.
574

 

Hajičová, která do KSČ ani nikdy nevstoupila, tak měla v období tzv. normalizace na 

Univerzitě Karlově nakonec paradoxně lepší pozici než Sgall.
575

 I když se Laboratoř podařilo 

zachránit, v lednu roku 1973 byla nuceně přesunuta na MFF UK.
576

 Ve srovnání 

                                                 
568

 Eva Hajičová a Jarmila Panevová, předmluva ke knize Petr Sgall a Marie Jirásková eds., Zažil jsem toho dost 
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s Filozofickou fakultou byla pro KSČ totiž méně ideologicky důležitá.
577

 Původní tým zde ale 

nezanikl a i přes velice omezené možnosti se mu postupem času podařilo společně působit na 

katedře aplikované matematiky.
578

  

Jak již bylo naznačeno, nevyhovující kádrový profil docenta Sgalla významným 

způsobem ovlivnil i sjednání smlouvy mezi UK a UHH. Kvůli zákulisním výhradám ze strany 

KSČ se tak první pracovní program musel složitě vyjednávat.
579

 Z dochovaných materiálů 

archivu UHH je zřejmé, že vůbec první předběžný návrh vypracovaný v listopadu 1979 

pražskou stranou ještě neprošel důkladnou stranickou kontrolou.
580

 U oboru matematické 

lingvistika totiž byli uvedeni jak doktorka Hajičová, tak i docent Sgall, kteří pro spolupráci 

připadali v úvahu na základě personálních požadavků UHH.
581

 Program v této verzi tak UHH 

bez problému převzala a podle dochovaného návrhu z 19. března 1980, tedy krátce po 

nadějném Vědeckém fóru KBSE, s nimi hamburská strana již definitivně počítala.
582

 

Po finální kontrole z pražské strany však došlo v polovině dubna téhož roku k podstatné 

změně. Z programu byl docent Sgall nakonec zcela vyškrtnut, stejně jako celá jedna oblast 

jeho výzkumu, a to sice jazyková teorie.
583

 Z materiálu archivu UHH je zřejmé, že uvedené 

změny byly provedeny na základě telefonátu s odborem pro zahraniční styky rektorátu 

Univerzity Karlovy na jeho žádost.
584

 V konečném pracovním programu tak byla uvedena už 
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jen Eva Hajičová.
585

 I když Sgall na materiálech jako vedoucí oboru nefiguroval, mohl se ale 

díky tlaku UHH nakonec kooperace i tak alespoň neoficiálně účastnit.
586

 

Docent Sgall měl při tom od počátku odbornou podporu nejen ze strany UHH, ale 

dokonce z pragmatických důvodů i od rektora UK. Češka si byl totiž podle profesorky 

Hajičové dobře vědom, že UHH si velice cení Sgallových odborných kvalit.
587

 Fischer-Appelt 

se tak podle svých slov měl s Češkou na zařazení Sgalla do prvního pracovního programu 

prakticky okamžitě shodnout.
588

 Bližší okolnosti Fischer-Appelt ale objasnil až po pádu 

tzv. železné opony.
589

 V osobním dopise adresovaném profesoru Sgallovi se vyjádřil 

následovně: „Oba jsme samozřejmě věděli, co činíme, chtěli jsme ale minimálně v jedné 

oblasti způsobit průlom. Musím ale dodat, že přesné okolnosti ohledně poměrů na UK jsem 

neznal, nicméně vím, že profesor Češka o účast vaší skupiny stál.“
590

 Politicky motivované 

problémy ze strany KSČ ohledně přímé účasti Sgalla na kooperaci mezi UK a UHH potvrdil 

v rozhovoru i bývalý rektor Češka.
591

 

Profesorka Hajičová je dnes toho názoru, že i přes to, že profesor Češka patřil 

k vysoce postaveným osobnostem KSČ, projevoval svým způsobem pro jejich lingvistickou 

skupinu uznání a zřejmě i osobní sympatie. Rektor si podle ní do určité míry vážil toho, že 

i když jejich skupina byla nucena přejít z jedné fakulty na druhou, byla schopna pokračovat 

ve své práci. Hajičová se s Češkou několikrát i osobně setkala a nabyla dojmu, že 

z pragmatických důvodů dokázal v této souvislosti dokonce částečně upozadit svoji 

úřednickou roli komunistického rektora.
592

 V tomto kontextu profesorka Hajičová dále 

uvedla: „V Hamburku pan prezident univerzity trval na tom, abychom do spolupráce byli 

zapojeni vzhledem k tomu, že už mezi námi kontakty existovaly. Prosazení kooperace do 

pracovního protokolu byla vlastně jeho zásluha. Na druhou stranu pražský rektor se o to do 

jisté míry zasadil také, kdy rovněž trval na spolupráci mezi námi a Hamburkem. Spolupráce 
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mezi Prahou a Hamburkem byla první spolupráce z československé strany mezi Východem 

a Západem, přičemž náš komunistický režim se tím chtěl chlubit, jak je otevřený. Tak se o tom 

tady tehdy mluvilo.“
593

 

Podle profesorky Hajičové tak hlavní motiv rektora Češky k navázání spolupráce 

s UHH spočíval v navýšení mezinárodní prestiže celé Univerzity Karlovy. Právě z důvodu 

ochrany mezinárodní pověsti univerzity měl nakonec trvat i na zařazení oboru matematické 

lingvistiky vedeného Sgallem s Hajičovou.
594

 K tomu profesorka uvedla: „Pro rektora Češku 

jistě jednodušší trvat na nás než na české literatuře. Na Filozofické fakultě samozřejmě 

ideologie vládla ještě mnohem více než na Matfyzu. Já bych chápala, že pokud měl rektor 

Češka pocit, že v nějaké oblasti může něco prosadit, tak to udělal snadnější cestou.“ Na tomto 

místě je ale nutné zdůraznit, že profesorka Hajičová nechtěla rektora Češku v žádném případě 

nijak obhajovat. „Ne, že bych ho omlouvala, to vůbec ne, ale uvádím to pro vysvětlení tehdejší 

situace. On si také do jisté míry čistil svědomí, že také v tomto smyslu něco udělal.“
595

 

I přesto, že docent Sgall se nakonec do realizace partnerství nakonec od roku 1980 

mohl v určité míře aktivně zapojit, objevily se i v dalších letech problémy spojené s jeho 

nevyhovujícím politickým profilem. Konkrétně se jednalo a jeho plánovaný několikaměsíční 

studijní výjezd na UHH. Sgall byl do Hamburku pozván jako hostující profesor na letní 

semestr v roce 1983. Ve svých seminářích se měl zabývat obory, které na UHH v té době 

nebyly vůbec vyučovány, a to formální sémantikou a algebraickou lingvistikou.
596

 Hamburská 

strana, konkrétně jeho odborný protějšek profesor von Hahn, měla o jeho znalosti eminentní 

zájem. Jelikož von Hahn ale předem předpokládal, že z československé strany mohou nastat 

politické komplikace, obrátil se přímo na prezidenta Fischer-Appelta, aby se o povolení pro 

Sgalla osobně zasadil.
597
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I přes Fischer-Appeltovo angažmá v této věci však hamburská strana na pozvánku 

pro docenta Sgalla obdržela negativní odpověď. Důkazem toho, že Sgall na Univerzitě 

Karlově stále neměl dobrou pozici, byla odpověď tehdejšího děkana MFF UK, profesora 

Karla Vacka. Děkan uvedl, že Sgall bohužel fakultu nemůže opustit na dobu celého letního 

semestru, ale pouze maximálně na dvacet až dvacet pět dní. Oficiálním důvodem byla 

skutečnost, že Sgall měl být v Praze na fakultě „naprosto nepostradatelný“.
598

 Jak již bylo 

naznačeno, toto tvrzení však bylo v rozporu s dlouhodobým postojem komunistického režimu 

vůči Sgallovi, zejména ze strany Státní bezpečnosti. Podle dokumentů Archivu 

bezpečnostních složek byl Sgall ještě v roce 1976 Státní bezpečnostní dokonce podezříván 

z „podvodné činnosti ve výzkumné činnosti na úseku algebraické lingvistiky“.
599

 Jeho 

odborná činnost měla být „naprosto neúnosná a neefektivní“. Státní bezpečností nebyl jeho 

výzkum brán vážně, jelikož se tímto oborem měli tehdy v SSSR zabývat pouze „tři odborníci, 

a to pouze okrajově“. Samotná Sgallova „podvodná činnost“ měla spočívat v tom, že Sgall 

Státní bezpečnosti naopak tvrdil, že byl československý výzkum algebraické lingvistiky 

v mezinárodních akademických kruzích značný zájem.
600

 

Na zamítnutí Sgallova pobytu reagoval i kolega profesora von Hahna z UHH, 

profesor Siegmund Prillwitz. Ten se snažil pražskou stranu mimo jiné přesvědčit tím, že UHH 

by Sgallovi poskytla výjimečnou šanci pracovat s moderním technickým vybavením. Jelikož 

takové zázemí Univerzita Karlova k dispozici neměla, mohla ze Sgallových nově nabytých 

poznatků podle něj následně profitovat i MFF UK.
601

 Nakonec se hamburská strana obrátila 

s žádostí o co nejrychlejší prověření uvedeného rozhodnutí i přímo na rektora UK Češku.
602
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Odpověď z Prahy ale jen potvrdila předchozí stanovisko děkana Vacka.
603

 Aby Prillwitz 

české straně dokázal, že si hamburská strana Sgalla opravdu velice váží jako lingvisty 

světového významu, zaslal děkanu Vackovi po Sgallově návratu z pobytu na UHH „děkovný 

dopis“ za to, že Sgall mohl v Hamburku nakonec bádat alespoň necelý měsíc.
604

 I přes 

nastíněné komplikace Sgall zpětně hodnotil svůj krátký pobyt na UHH celkově pozitivně. 

Považoval jej za jedinečnou příležitost osobně vést s německými kolegy odborný dialog 

a setkat se se zahraničními studenty.
605

 Během tohoto výjezdu se Sgallovi navíc nakonec 

podařilo de facto ilegálně navštívit i jiné západoněmecké univerzity, například v Göttingenu 

nebo v Düsseldorfu.
606

 

Sgallovu komplikovanou pozici v normalizačním Československu dokazuje 

i skutečnost, že jeho ani ne měsíční pobyt, včetně záznamu o tzv. obranném pohovoru před 

výjezdem do kapitalistické ciziny, je zaznamenán v materiálech Archivu bezpečnostních 

složek. Sgallův svazek byl StB založen na konci roku 1974, jelikož měl představovat 

„pravicového exponenta z let 1968–1970“.
607

 Z materiálů je patrné, že docent Sgall byl 

v rámci své činnosti na MFF UK soustavně sledován, přičemž Státní bezpečnosti měla zájem 

jej získat jako tajného spolupracovníka, a to sice nejen kvůli jeho napojení na další možné 

odpůrce komunistického režimu, ale právě i vzhledem k jeho kontaktům na odborníky na 

Západě.
608

 

Nebylo však překvapivé, že mu stranické struktury jako vyškrtnutému členovi KSČ 

v období tzv. normalizace nepovolovaly účastnit se zahraničních konferencí, pobytů, 

přednášek a projektů na Západě.
609

 Podle svých vzpomínek mohl na Západ vycestovat jen 
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příležitostně. V sedmdesátých letech se mu podařilo na devizový příslib vyjet například do 

SRN, kde na tamějších univerzitách přednášel jen jako turista, a tak de facto ilegálně. 

V osmdesátých letech, kdy se praxe stávala volnější, Sgall mohl navštívit i Švédsko, Francii 

nebo USA.
610

 Sgall si však i přesto dokázal vybudovat se zahraničními kolegy pevné 

přátelské vztahy, mimo jiné právě i se svým hamburským protějškem, profesorem von 

Hahnem,
611

 se kterým byl v aktivním kontaktu i po pádu tzv. železné opony.
612

 

Kvůli ideologickým výhradám KSČ došlo v rámci kooperace mezi UK a UHH 

k nepřímé konfrontaci také v oborech slavistika a bohemistika. UHH chtěla totiž do 

pracovního programu na stálo prosadit výzkum o československé škole literárního 

strukturalismu. Jak je známo, čelním představitelem této školy byl literární teoretik Jan 

Mukařovský. Tento směr vycházel vedle jazykového strukturalismu například i z Hegelovy 

dialektiky, Husserlovy a Ingardenovy fenomenologie, sociologických přístupů Durkheima 

a Webera nebo z nastupujících oborů kybernetiky a teorie informací.
613

 Jednalo se tak o zcela 

jedinečný obor světového formátu. Po únorovém převratu však jedna z nejvýznamnějších škol 

literárního strukturalismu předválečné doby, Pražský lingvistický kroužek, nuceně zanikla. 

Po roce 1948 se tak následně značně zkomplikoval i celkový vývoj strukturalismu 

v Československu.
614

 V padesátých letech nad ním postupně jasně převládla teorie marxismu-

leninismu
615

 a strukturalismus byl režimem přísně cenzurován.
616

 V československých 

médiích se ozývaly silné hlasy požadující jeho plné odmítnutí. K tomuto trendu se připojil 

i sám Mukařovský a odmítl tak své předchozí dílo.
617

 Nejtěžší situace však pro „antisovětsky“ 

laděné československé strukturalisty nastala po invazi SSSR do Československa v roce 

1968.
618
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Toto téma mělo pro komunistický režim značnou politickou brizanci i na přelomu 

sedmdesátých a osmdesátých let, tedy v době vyjednávání o partnerství mezi UK a UHH. 

Strukturalisté tzv. druhé generace, tedy žáci Jana Mukařovského nebo Felixe Vodičky, v době 

tzv. normalizace nemohli ve svém oboru působit. Často tak museli vykonávat zaměstnání 

s podřadnou kvalifikací nočních hlídačů nebo řidičů taxi.
619

 Museli se tak nutně stáhnout do 

ústraní, i když patřili ke špičce vědeckého bádání ve svém oboru.
620

 Jednalo se například 

i o již zmiňované literární vědce Miroslava Červenku s Milanem Jankovičem,
621

 se kterými ve 

sledovaném období aktivně udržoval neoficiální kontakt profesor slavistiky na UHH Schmid. 

Ten se o pražský strukturalismus začal zajímat již v šedesátých letech, kdy se zúčastnil 

výběrového semináře k tomuto tématu na Letní škole slovanských studií FF UK.
622

 

Z výše uvedených důvodu tak bylo možné i v tomto oboru, stejně jako 

u matematické lingvistiky, pozorovat změny v průběžné personální a tematické koncepci 

prvního pracovního programu UK a UHH, a to sice v závislosti na postoji KSČ. Hlavním 

problematickým místem byla skutečnost, že UHH chtěla původně spolupráci v této zaměřit na 

dílo Mukařovského, Vodičky a jejich odborných následovníků.
623

 V již zmíněném prvním 

návrhu pracovního programu z listopadu 1979, který odrážel první představy Univerzity 

Karlovy, byla pražská strana ohledně této politicky citlivější oblasti značně zdrženlivá.
624

 

Neuvedla zde totiž ani konkrétní téma spolupráce, ani nepřišla s nominací pražského 

protějšku pro profesora Schmida. V dochovaném dokumentu totiž figuruje jen v závorce 

naznačené jméno doktora Miroslava Drozdy,
625

 které však nebylo relevantní. I když Drozda 

v Československu platil za výborného literárního vědce, v té době již na Univerzitě Karlově 

nepůsobil. Již v roce 1970 musel skončit v pozici vedoucího katedry východoslovanské 
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literatury. Současně byl vyškrtnut z komunistické strany a nakonec byl z univerzity donucen 

odejít.
626

 Jedním z hlavních důvodů byla Drozdova podpora manifestu Dva tisíce slov.
627

 

I přesto se však Drozda věnoval ruské literatuře i nadále a díky svým konexím mohl 

publikovat i v zahraničí.
628

 

Svoji preferenci obsahového zaměření spolupráce na literární strukturalismus 

prezentovala UHH následně během vyjednávání o partnerství v prosinci 1979 v Praze.
629

 

I když UHH již předem anticipovala, že se jedná o oblast případných ideologických 

rozporů,
630

 UK tehdy k Hamburkem navrženému tématu „Pražský literárně-vědní 

strukturalismus. (Jan Mukařovský, Felix Vodička a jejich žáci.)“ překvapivě ještě nevyjádřila 

žádné oficiální námitky.
631

 V již zmiňované verzi z dubna roku 1980, která byla nuceně 

upravena na základě požadavků zahraničního oddělení UK, však bylo u oborů slavistiky 

a bohemistiky povoleno uvést už jen dílo Jana Mukařovského. Felix Vodička a další generace 

strukturalistů tak museli být vyškrtnuti.
632

 Podle Schmida mu tehdy UK neudala žádný 

oficiální důvod, proč k dané změně došlo. Domnívá se však, že v tehdejších politických 

podmínkách nebylo z logiky věci přípustné, aby byl zahájen mezinárodní výzkum o dílech 

akademiků, kteří museli z UK po Pražském jaru nedobrovolně odejít.
633

 Z dnešního pohledu 

se tak lze pouze domnívat, že Zahraniční oddělení rektorátu UK muselo reflektovat 

požadavky z FF UK. 
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V konečné podobě pracovního programu byla nakonec uvedena dokonce celkem tři 

jména akademiků, kteří měli být za Univerzitu Karlovu za tuto oblast zodpovědní.
634

 Jednalo 

se o po roce 1968 prověřené pracovníky FF UK. Mimo profesorů Milana Romportla a Jana 

Petra na dokumentu figuroval i profesor Vítězslav Rzounek,
635

 který FF UK patřil k hlavním 

ideologům a dogmatikům KSČ.
636

 Do vedení katedry českého a slovenského jazyka 

Filozofické fakulty byl jmenován v roce 1972 jako kádrová posila. Mezi lety 1973–1980 

vykonával dokonce funkci prorektora UK.
637

 Podle Josefa Petráně Rzounek po léta zneužíval 

své politické postavení, aby si ještě zlepšil vlastní kariéru a mocenskou pozici.
638

 

Jeho působení v čele katedry pamětníci při tom označují dokonce za naprosto likvidační. 

Rzounek využil normalizační dobu k odstranění svých ideologických oponentů, přičemž na 

FF UK realizoval jedny z nejrozsáhlejších personálních čistek na celé Univerzitě Karlově.
639

 

Prvním pracovním programem společný výzkum strukturalismu tak sice „na papíře“ 

ve velmi omezené míře začal, hned vzápětí ale také skončil. Již v druhém pracovním období 

spolupráce mezi lety 1983–1985 muselo nutně dojít ke změně formulace původního 

výzkumného tématu. Tabuizovaný literární strukturalismus už tam nebyl explicitně zmíněn.
640

 

Namísto Mukařovského díla bylo v této oblasti v programu uvedeno jen obecné téma 

„Československé příspěvky k teorii literatury“.
641

 Navzdory konstantnímu zájmu UHH 

o literární strukturalismus však pražská strana jeho bilaterální výzkum úspěšně blokovala až 

do pádu tzv. železné opony. Spolupráce v dalších letech se již zaměřila raději na zcela odlišné 

téma, a to sice na „Českou novelu v 19. a 20. století“.
642
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V daných politických podmínkách nebylo podle Schmida možné z výše uvedených 

důvodů v oblastech slavistiky a bohemistiky zaznamenat větší pokroky z hlediska obsahu 

bilaterálního výzkumu. Obě strany se sice podílely na několika společných kolokviích 

a Rzounek se Schmidem několikrát navštívili partnerskou univerzitu, podle Schmida ale 

mohli reálně pracovat jen na zlepšení akademických vztahů mezi univerzitami, potažmo mezi 

oběma státy.
643

 Profesor Schmid navíc se Rzounkem kvůli jeho politickému profilu ani podle 

svých slov nemohl navázat bližší přátelský vztah. Jejich vzájemné kontakty tak byly sice na 

korektní, ale i tak pouze na zdvořilostní úrovni.
644

 I když si Schmid například velice cenil 

možnosti, aby se hamburští slavisté mohli zúčastnit Letní školy na FF UK,
645

 k podstatné 

aktivaci kooperace mohlo podle něj dojít logicky až po změně politických podmínek. Po roce 

1989 mohl být výrazně rozšířen jak obsahový rámec výzkumu, tak i podmínky a kvóty pro 

vzájemnou výměnu.
646

  

 

3.8. Přínos spolupráce mezi UK a UHH  

Navzdory výše uvedeným problémům není možné opomenout pozitivní efekty 

smluvního zakotvení kooperace UK a UHH. Následující pasáž se věnuje několika oblastem, 

ve kterých spolupráce probíhala úspěšně, bez znatelného politického vlivu či ideologického 

zatížení. Odborné a mezilidské vztahy mezi UK a UHH byly kromě několika výše uvedených 

komplikací celkově na velice dobré úrovni. Důkazem je například skutečnost, že obě 

univerzity pravidelně pořádaly bilaterální odborná kolokvia. Společná symposia při tom 

nebyla jen jednou ze součástí pravidelných schůzek za účelem prodloužení pracovních 

programů a prováděcích protokolů, ale konala se i při jiných příležitostech. Přínos pražsko-

hamburského partnerství se projevil i v tom, že postupně inspirovalo i další západoněmecké 

univerzity, aby ještě před rokem 1989 s UK také navázaly intenzivnější spolupráci. Zřejmě 

nejdůležitějším pozitivním aspektem partnerství univerzit je však jeho zahraničně-politický 

rozměr. Kooperace totiž v konečném důsledku sloužila i jako jeden z mnoha dílčích impulsů 
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pro rozšíření dialogu o důležitých otázkách mezi ČSSR a SRN, potažmo mezi Východem 

a Západem. 

 

3.8.1. Společná sympozia UK a UHH na tzv. Dnech kultury 

Jednou z předností partnerství UK a UHH byla skutečnost, že jejich spolupráce šla 

i nad rámec ustanovení daných pracovními programy či prováděcími protokoly. Při plánování 

tzv. Dnů kultury SRN v ČSSR a naopak Dnů kultury ČSSR v SRN nejvyšší politická místa 

využila i této fungující kooperace, přičemž akademici obou univerzit se v rámci této kulturní 

události mohli zúčastnit celkem čtyř odborných symposií.
647

 První impuls ke společné účasti 

na této kulturní akci se objevil již v roce 1980, tedy hned v počátcích partnerství UK 

a UHH.
648

 Fischer-Appelt se v této obrátil přímo na Spolkové ministerstvo zahraničních 

věcí,
649

 které mělo na starost organizaci a financování Dnů Kultury s celou řadou 

socialistických zemí, včetně Československa.
650

 Prezident UHH se tehdy přimluvil za to, aby 

se během těchto kulturních akcí pozornost nezaměřovala pouze na propagaci různých druhů 

umění, ale aby byl kladen důraz i na vědecký dialog mezi Spolkovou republikou Německo 

a Východem.
651

 Pokud jde konkrétně o československý komunistický režim, tuto příležitost 

vždy dokázal dobře využít k propagaci své kultury, přičemž organizoval například koncerty 

Československé filharmonie, baletní a folklorní vystoupení, literární čtení či výstavy 

výtvarného umění.
652

 Jelikož spolková administrativa chtěla akademikům z východního bloku 

rozšířit možnosti, aby se více účastnili mezinárodních seminářů, setkal se nakonec Fischer-

Appeltův návrh u spolkové administrativy s pozitivní reakcí.
653
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Účast UK a UHH na prvních Dnech kultury SRN v ČSSR se tak začala plánovat již 

v následujícím roce. Spolkové ministerstvo se na Fischer-Appelta oficiálně obrátilo s tím, že 

by se v rámci Dnů kultury mohla uspořádat mimo jiné i série vědeckých přednášek, přičemž 

ministerstvo se k tomuto účelu rozhodlo využít fungující spolupráci UK a UHH.
654

 Díky 

tomu, že toto pozvání přijala nakonec i Univerzita Karlova, vycestovalo do Československa 

na spolkové Dny kultury v termínu 20. – 26. září 1982 celkem čtrnáct hamburských 

akademiků. Při této příležitosti se obě univerzity podílely na uspořádání multidisciplinárního 

symposia, které se skládalo z čtyř menších seminářů. Konkrétně se jednalo o oblast literární 

vědy, geologii, matematiku či právní vědy.
655

 

Při zahájení tohoto symposia Fischer-Appelt pronesl slavnostní úvodní řeč. Uvedl, že 

si velice váží navázání spolupráce s Univerzitou Karlovou, do které se pouze za dva a půl 

roku od počátku jejího fungování podařilo zahrnout již více než sto osob z celkem deseti 

různých oborů. Fischer-Appelt podle svých slov viděl v partnerství s Prahou velký potenciál 

a chtěl tak pracovat na nadčasových tématech, jako například na ochraně životního prostředí 

nebo vývoji nových informačních technologií.
656

 De facto tím znovu zdůraznil, jaký význam 

má pro UHH výzkum v oblasti matematické lingvistiky. Při této příležitosti se zabýval 

i budoucím politickým významem kooperace. Apeloval na společný cíl obou univerzit, který 

spočíval ve využití nejnovějších vědeckých poznatků ke zlepšení politických podmínek 

v Evropě.
657

  

Druhé Dny kultury, kterých se opět zúčastnily i obě univerzity, se konaly od 20. do 

28. listopadu 1983.
658

 Recipročně se tentokrát jednalo o Dny kultury ČSSR v SRN.
659
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Za Univerzitu Karlovu dorazila do hostitelského města Essenu šestnáctičlenná delegace. 

Stejně jako před rokem bylo uspořádáno společné odborné symposium UK a UHH složené ze 

čtyř seminářů. Tentokrát byly zastoupeny oblasti medicíny, fyziky, přírodních věd a právní 

vědy.
660

 I při této příležitosti Fischer-Appelt pronesl slavnostní řeč. Tentokrát ocenil 

partnerství UK a UHH v tom smyslu, že podle něj „svými aktivitami přispívá k postupnému 

odstranění institucionalizovaného systému nedůvěry mezi oběma bloky“.
661

 Spolupráce ve 

formě společných symposií v rámci Dnů kultury se do pádu tzv. železné úspěšně konala ještě 

dvakrát, a to sice při propagaci spolkové kultury v ČSSR v říjnu roku 1987
662

 a při 

československých Dnech v SRN v červnu roku 1989.
663

 

Poslední společné setkání UK a UHH na Dnech kultury bylo zajímavé i tím, že UHH 

tehdy pražské univerzitě poskytla značný prostor ke své vlasti propagaci. V prostorách 

univerzity Hamburk se při této příležitosti konala rozsáhlá výstava o historii a výzkumu na 

Univerzitě Karlově, a to sice od jejího založení až po současnou dobu. Výstava s názvem 

„Publikační činnost, historie a současnost Univerzity Karlovy“ byla slavnostně otevřena dne 

7. června 1989 za účasti prezidenta Fischer-Appelta a tehdejšího prorektora pro vědu UK 

Václava Prossera. K vidění zde bylo nejen velké množství dobových fotografií, ale i pro 

univerzitu specifických předmětů, jako jsou medaile, taláry nebo insignie. Dále bylo v rámci 

                                                                                                                                                         
Wissenschaftliches Symposium der Universität Hamburg, November 1983 im Rahmen der Kulturtage der CSSR 
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22. listopadu 1983, Universitätsarchiv Hamburg, Partnerschaft Universität Hamburg mit der Universität 

Prag/CSSR, Allgemeines und Partnerschaftsvereinbarungen, Band Nr. 4, Beginn: 1. 7. 1980, Schluss: 31. 12. 

1984, Best.:201e, Nr. 21., U722. 0-15 
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18. 10. 1987 AR, Band Nr. 2, Beginn: 2. 11. 1987, Schluss: 10. 3. 1988, Best.:201e, Nr. 51., U722. 0-15/4 (03). 
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výstavy představeno nejen společné partnerství UK a UHH, ale i aktuální výzkum na 

jednotlivých pražských fakultách.
664

 

 

3.8.2. Spolupráce UK a UHH jako inspirace pro další univerzity SRN 

Meziuniverzitní spolupráce UK a UHH přinášela pozitivní výsledky, a tak se touto 

kooperací nechaly inspirovat i další západoněmecké univerzity. Lze tak říci, že se prezidentu 

Fischer-Appeltovi splnil jeho původní záměr z počátku sedmdesátých let, kdy se jednotlivá 

Východní partnerství teprve začal koncipovat. V říjnu roku 1983 došlo k podpisu kooperační 

smlouvy mezi Univerzitou Karlovou a bavorským Pasovem, konkrétně mezi filozofickými 

a právnickými fakultami.
665

 Podle Kunštáta bylo uzavření tohoto partnerství ale celkem 

překvapivé, a to sice s ohledem na tehdejší napjaté vztahy mezi Československem 

a Bavorskem.
666

 

Prakticky paralelně s pasovskými rozhovory se v Praze odehrávala jednání i s další 

univerzitou ze Spolkové republiky Německo. Téměř dojednána byla spolupráce mezi 

Univerzitou Karlovou a Svobodnou univerzitou v Berlíně, nakonec však k dohodě nedošlo. 

Prezident západoberlínské univerzity Eberhard Lammert navštívil Prahu se svými 

spolupracovníky na pozvání rektora UK Češky v září 1983.
667

 Obě se strany shodly na tom, že 

již v minulosti byly navázány cenné vzájemné kontakty, a je jejich cílem usilovat 

o prohloubení vědecké spolupráce a organizování výměnných pobytů.
668

 Ačkoli byl rektor 

Češka v rámci dalšího kroku ve vyjednávání příští rok recipročně pozván do Berlína,
669

 

kooperační smlouva mezi oběma institucemi však nakonec podepsána nebyla. Podle Kunštáta 
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společné rozhovory selhaly pravděpodobně na vážných výhradách ze strany Ministerstva 

zahraničních věcí NDR.
670

 

V pokročilém stádiu byla v této době i vyjednávání s Ruprechtovou-Karlovou 

univerzitou Heidelberg,
671

 sondážní rozhovory s Univerzitou Karlovou o možné spolupráci 

chtěla zahájit i univerzita v bavorském Řezně.
672

 Uvedené přípravné rozhovory o dalších 

potenciálních partnerstvích mezi UK a západoněmeckými univerzitami, která by navazovala 

na hamburskou kooperaci, potvrdil při interview i profesor Češka.
673

 Podle materiálů 

z archivu UHH se řezenský univerzitní prezident Hans Bungert obrátil v únoru roku 1988 

nejdříve právě na Fischer-Appelta, aby mu v této souvislosti poskytl o Univerzitě Karlově 

příslušné reference.
674

 Prezident UHH mu odpověděl v tom smyslu, že kooperaci s pražskou 

univerzitou může na základě vlastních zkušeností doporučit. Podle něj probíhala vzájemná 

kooperace během uplynulých osmi let efektivně a spolehlivě, přičemž obě strany z této 

spolupráce obsahově jasně profitovaly.
675

 V dochovaném memorandu UHH o spolupráci 

s UK bylo dále zdůrazněno, že vzájemná kooperace měla svým celospolečenským 

a politickým významem dokonce přesahovat cíle, které si UHH stanovila Východním 

partnerstvím na začátku sedmdesátých let. Partnerství mělo navíc přispívat i ke zlepšení 

celkové mezinárodní prestiže hamburské univerzity.
676

 Smlouva mezi Univerzitou Karlovou 
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a Univerzitou Řezno byla ale definitivně dohodnuta až v roce 1999.
677

 I když s heidelberskou 

univerzitou existovala určitá forma spolupráce ještě před rokem 1989, a to sice především 

díky zájmu tehdejšího tamního rektora, profesora Gisberta Freiherra zu Putlitze,
678

 řádná 

dohoda mohla být podepsána nakonec až v roce 1990.
679

 

 

3.8.3. Rozšíření dialogu mezi Východem a Západem 

Jedním z nejdůležitějších pozitivních efektů kooperace mezi UK a UHH však byla 

skutečnost, že partnerství svým úspěšným fungováním ovlivnilo nejen celkovou podobu 

akademických kontaktů mezi ČSSR a SRN, ale nepřímo i politickou dimenzi vzájemných 

vztahů. Jako signifikantní příklad lze v této souvislosti jmenovat navázání bilaterálního 

dialogu o tehdy stále více důležité agendě ochrany životního prostředí. Dobré vztahy mezi 

UK a UHH přispěly v této souvislosti výraznou měrou k tomu, že Fischer-Appelt se v roce 

1984 rozhodl právě k tomuto tématu uspořádat v Hamburku speciální konferenci. Na setkání 

pozval nejvyšší představitele univerzit „ležících na řekách Labe a Vltava“. Z tohoto důvodu 

konference obdržela název „Elbe-Moldau-Konferenz“.
680

 Tato diskuzní platforma umožnila 

zástupcům univerzit z ČSSR, SRN a NDR společně diskutovat o sdílených problémech se 

zhoršující se kvalitou životního prostředí v tomto regionu. Velikým úspěchem byla 

skutečnost, že tímto způsobem s u jednoho debatního stolu konečně sešli akademici obou 

německých států, a to dokonce ještě dva roky před tím, než mezi oběma zeměmi byla 

uzavřena oficiální kulturní smlouva.
681

 Po celkem osmnáct let byly totiž kontakty 

univerzitních prezidentů mezi SRN a NDR úplně přerušeny
682

 a jednalo se tak o vůbec první 

setkání tohoto formátu na půdě Spolkové republiky Německo.
683
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 Materiály k 20. výročí uzavření meziuniverzitní dohody od prof. Dr. Petera Fischer-Appelta, Zpráva 

o spolupráci univerzit vydané k příležitosti oslav 20. výročí v roce 2000, „Zwanzig Jahre Parterschaft zwischen 



109 

 

První „zkušební“ kontakt se však mezi akademiky obou německých států uskutečnil 

již o rok dříve.
684

 Tehdy se setkání ale muselo odehrát na půdě NDR. V říjnu roku 1983 

Fischer-Appelt přijal pozvání na oslavy Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenbergu při 

příležitosti 500. výročí Lutherova narození. Podle Fischer-Appelta NDR chtěla oslav využít 

i k oficiálnímu uznání reformace jako sociálně-revolučního hnutí.
685

 I když setkání bylo zcela 

ve východoněmecké režii, pro Fischer-Appelta se jednalo o veliký pokrok v bilaterálních 

vztazích.
686

 Byl si totiž vědom toho, že univerzita v Halle-Wittenbergu jeho pozvání dokázala 

obhájit i před tehdejším ministrem vysokého a odborného školství NDR.
687

 Tato skutečnost 

představovala pro Fischer-Appelta rozhodující impuls k tomu, aby se UHH do své východní 

politiky zapojila i jinak než jen prostřednictvím Východních partnerství a organizovala 

i společné diskuzní platformy k multilaterálním politickým otázkám.
688

 

Než ale Fischer-Appelt na Elbe-Moldau-Konferenz zástupce východoněmeckých 

univerzit definitivně pozval, konzultoval celou záležitost s rektorem UK Češkou. Pražský 

rektor jej tehdy ujistil, že jeho pozvání vítá a vyjádřil snahu přesvědčit i svého kolegu 

z ČVUT. Oficiální pozvání do Hamburku se ale na rozdíl od Univerzity Karlovy ze strany 

NDR zpracovávalo delší dobu.
689

 Nabídku totiž muselo schválit nejen východoněmecké 

ministerstvo školství, ale pravděpodobně i celé politbyro. Tento proces se logicky zakládal na 

známých mechanismech fungování východoněmeckého státu. Obdobně jako v ČSSR podrobil 

režim NDR tamní vysoké školy personálním čistkám a několika reformním vlnám, které 

vedly k naprostému odstranění principu akademické autonomie. Následkem těchto kroků tak 

dokonce zaniklo tradiční dělení univerzit na jednotlivé fakulty. Namísto toho se staly 

„sekcemi“ přímo podléhající ministerstvu školství.
690

 

Za delší dobou rozmýšlení stál ale pravděpodobně i jeden další důvod. Oficiální text 

hamburské pozvánky totiž obsahoval značně metaforicky formulovaný program, který se 

skládal z následujících debatních okruhů: „Historie a recepce literárních děl o tradici 

humanismu a reformace v geografické oblasti řek Vltava a Labe“, „Hospodářské vztahy v této 
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oblasti“ a „Naplnění cíle, aby v obou těchto řekách opět byly živé vody.“
691

 Poslední bod 

nebyl v NDR pochopen jen jako společný ekologický úkol tří pozvaných zemí, což podle 

Fischer-Appelta bylo ostatně i správně. Východoněmecký režim se obával, že se může jednat 

o potenciální politicko-finanční hrozbu, protože NDR za velice špatný stav řek dlouhodobě 

odmítala přijmout odpovědnost.
692

 Rozhodující roli v prosazení východoněmecké účasti hrál 

prezident zmíněné univerzity v Halle-Wittenbergu, profesor Werner Isbaner,
693

 který podle 

Fischer-Appelta nakonec přesvědčil i ministra školství NDR. Klíčový byl při tom argument, 

že hallský univerzitní prezident profesora Fischer-Appelta již osobně zná a byl tak 

přesvědčen, že svojí východní politiku nerealizuje na základě „cizího nařízení“ ze Západu.
694

 

Rektoři a prezidenti univerzit tří států se nakonec v Hamburku sešli v termínu 25. – 

27. května 1984. Pozvání na tuto konferenci přijali vedle rektora UK Češky také prorektor 

ČVUT v Praze, profesor Milan Balda. Z NDR přicestoval kromě prezidenta Univerzity 

v Halle-Wittenbergu i prezident Technické Univerzity v Drážďanech, profesor Rudolf Kröner. 

Spolkovou republiku Německo reprezentoval kromě Fischer-Appelta i prezident Technické 

Univerzity Hamburg-Harburg, profesor Günter Danielmayer. Představitelé univerzit společně 

deklarovali, že jsou připraveni podniknout konkrétní kroky k tomu, aby se jejich budoucí 

spolupráce upravila i smluvně. Všichni zúčastnění měli podle zprávy také ocenit, že se setkání 

neslo ve velice přátelské atmosféře, přičemž zástupci univerzit se k sobě chovali s respektem 

a diskutovali o různých otázkách otevřeně a bez předsudků.
695

 

Vedle ústřední otázky životního prostředí se diskutovalo i o problémech akademické 

spolupráce nebo o bezpečnostní situaci ve střední Evropě, která dlouhodobě byla centrem 

napětí mezi oběma bloky. I když se všichni zúčastnění shodli na tom, že je zapotřebí udržet 

i nadále mírové podmínky, rozcházely se jejich názory ohledně hodnocení příčin bezpečnostní 

nestability. Nakonec však došli k závěru, že v této situaci je to právě akademická spolupráce, 

která má potenciál zabránit dalšímu válečnému konfliktu v Evropě. Mírový stav mezi státy 
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obou bloků totiž pro zúčastněné akademiky nepředstavoval jen nutnou podmínku výzkumu, 

ale zároveň měl být i jejich cílem.
696

  

V praktické rovině se měla celospolečenská odpovědnost zúčastněných univerzit vůči 

politicko-bezpečnostnímu vývoji promítnout do společné přípravy nové generace specialistů 

a odborníků, kteří budou hledat odpovědi na problémy globálního významu.
697

 Přítomní 

rektoři a prezidenti se shodli také na tom, že by své přirozené geografické propojení řekami 

Labe a Vltava měli k obdobným diskuzím využívat i v budoucnu. Společně chtěli v dalších 

letech odborně zkoumat například vývoj v dopravní situaci, vzájemné obchodní vztahy nebo 

stav společného kulturní dědictví. Hlavním úkol však zůstával v oblasti ochrany životního 

prostředí, především ekologické problémy spojené s velice špatným stavem řek.
698

  

Již brzy pro skončení konference se začaly realizovat konkrétní kroky jak ke zlepšení 

životního prostředí a čistoty vod v Labi a Vltavě, tak i v bilaterálním politickém vztahu mezi 

SRN a ČSSR. V červnu roku 1986 přinesly noviny Hamburger Abendblatt zprávu o návštěvě 

tehdejšího starosty Hamburku Klause von Dohnanyiho v Praze.
699

 Starosta vedl spolu se svou 

delegací rozhovory o společném řešení problémů se znečištěnými řekami přímo s nejvyššími 

československými představiteli. Vzhledem k tomu, že Praha tehdy měla eminentní zájem na 

uzavření chystaných smluv se Spolkovou republikou Německo o ochraně životního prostředí 

a vnitrozemské říční dopravě, byla ochotná se finančně angažovat i v nápravě této záležitosti. 

Československá strana měla podle deníku přislíbit investici okolo dvě stě padesát milionů 

marek do čistírny odpadních vod, vyslat své experty do Hamburku a konečně podnítit 

spolupráci v této oblasti i mezi Univerzitou Karlovou a Technickou Univerzitou Hamburk.
700

  

                                                 
696

 Zpráva tiskového oddělení UHH (Pressestelle der Universität Hamburg, uni hh Pressedienst, Nachrichten 

und Informationen), „Universitäten an Elbe und Moldau erwägen Möglichkeit einer Zusammenarbeit“, 

28. května 1984, Universitätsarchiv Hamburg, uni hh Pressedienst, Nachrichten und Informationen. 
697

 Proslov rektora UK v Praze, profesora Zdeňka Češky, při příležitosti setkání rektorů a prezidentů univerzit 

„ležících na řekách Labe a Vltava“ v prostorách UHH, 27. května 1984, viz „Sigillum Pacis. Die Kooperation 

mit der Karls-Universität Prag“, 48. 
698

 Zpráva tiskového oddělení UHH (Pressestelle der Universität Hamburg, uni hh Pressedienst, Nachrichten 

und Informationen), „Universitäten an Elbe und Moldau erwägen Möglichkeit einer Zusammenarbeit“, 

28. května 1984, Universitätsarchiv Hamburg, uni hh Pressedienst, Nachrichten und Informationen. Dále 

viz Přetisk zprávy tiskového oddělení UHH (Pressestelle der Universität Hamburg, uni hh Pressedienst, 

Nachrichten und Informationen), „Elbe-Moldau-Konferenz“, červen 1984, viz „Sigillum Pacis. Die Kooperation 

mit der Karls-Universität Prag“, 47. K nalezení je v příloze č. 1 práce. 
699

 „Prag will mit Hamburg die Elbe säubern“, Hamburger Abendblatt, 18. června 1986, Universitätsarchiv 

Hamburg, Partnerschaft Universität Hamburg mit der Universität Prag/CSSR, Allgemeines und 

Partnerschaftsvereinbarungen, Band Nr. 5, Beginn: 1. 1. 1985, Schluss: 31. 5. 1988, Best.:201e, Nr. 22., U722. 

0-15. 
700

 Ibid. 



112 

 

Na tématu aktuálního stavu čistoty vod v řekách, které byly znečišťovány především 

průmyslovou a komunální kanalizací, dále společně pracovaly i UK a UHH. Své poznatky si 

vzájemně vyměnily v květnu roku 1987 na multidisciplinární pracovní konferenci s názvem 

Řeky – spojení mezi národy,
701

 která se konala v pražském Karolinu.
702

 Jak již bylo řečeno 

výše, právě v Praze se v květnu 1989 také konala i důležitá konference k otázkám životního 

prostředí se širokým zastoupením ministrů životního prostředí z obou bloků. Jedním 

z hlavních témat rozhovorů mezi zástupci ČSSR a SRN bylo hledání multilaterálního 

konsenzu ohledně kvality vod v Labi.
703

 

Závěrem lze v kontextu zlepšení vztahů mezi Východem a Západem, respektive mezi 

ČSSR a SRN, jmenovat i Fischer-Appeltovo angažmá v Německo-československé 

společnosti.
704

 Toto sdružení vzniklo v roce 1966 s cílem podporovat kulturní, mezilidské 

i hospodářské vztahy mezi oběma státy. Jelikož ale v období Pražského jara podporovalo 

československé reformní hnutí, nebyla jeho činnost ze strany KSČ v normalizačních letech 

logicky podporována.
705

 Fischer-Appelt se však i přes naznačené nepříznivé podmínky snažil 

uplatnit svůj vliv z pozice propagátora Východních partnerství na UHH a jako aktivní člen 

jeho činnost ve sledovaném období podpořit. Podle dochované korespondence z roku 1984 

mezi Fischer-Appeltem a zakládajícím členem Společnosti, sociálnědemokratickým politikem 

Johnem van Nes Zieglerem,
706

 se právě prezident UHH zasadil o to, aby byla i v Hamburku 

založena jedna z lokálních buněk tohoto sdružení.
707

 Z hlediska akademických vztahů mezi 

ČSSR a SRN plnila Společnost nakonec velmi důležitou funkci. Členové jednotlivých 

lokálních spolků si navzájem vyměňovali informace a zkušenosti ohledně odborné spolupráce 

s československou stranou.
708
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3.9. Partnerství UK a UHH po roce 1989  

První prodloužení pracovního plánu a protokolu po pádu železné opony se 

uskutečnilo v lednu roku 1991, a to sice na období let 1992–1994. U sjednání už ale 

nefigurovali dosavadní dlouhodobí představitelé UK a UHH, ale nový hamburský prezident 

Dr. Jürgen Lüthe a první porevoluční rektor UK, profesor Radim Palouš.
709

 Profesor Češka 

musel po sametové revoluci z akademického života odejít a začal pracovat v advokacii.
710

 

Profesor Fischer-Appelt se ve vysokém školství angažovat nepřestal a dokonce se v dalších 

letech spolupodílel na realizaci demokratické transformace této oblasti v orgánech Rady 

Evropy.
711

 

Není překvapivé, že v prvním porevolučním programu je možné si povšimnout hned 

několika zásadních změn z hlediska obsahového zaměření spolupráce. Zaprvé již mohl 

profesor von Hahn oficiálně spolupracovat jak s doktorkou Hajičovou, tak i s docentem 

Sgallem.
712

 Dále byl v rámci oborů slavistiky a bohemistky znovu zařazen do výzkumu 

literární strukturalismus a jeho pražská škola.
713

 Lze tak říci, že po dlouhé době bylo znovu 

umožněno objektivně vyučovat o československém vědeckém směru, který zásadním 

způsobem ovlivnil i celkový vývoj literární vědy na Západě.
714

 Novým odborným protějškem 

z Univerzity Karlovy se profesoru Schmidovi namísto profesora Rzounka stala docentka 

Jaroslava Janáčková.
715

 Zajímavým aspektem je i zařazení zcela nové oblasti bádání do 

společného programu, a to sice feministickou literární vědu v sekci germanistika, literární 

věda.
716
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Po roce 1989 se mezi akademiky také z logiky věci výrazně zlepšila celková úroveň 

komunikace. Díky svobodě pohybu, Schengenskému prostoru a moderním technologiím 

mohou v současné době účastníci partnerství všechny podrobnosti ohledně kooperace 

dojednávat bez omezení a na bázi častých osobních kontaktů.
717

 Co se oblasti matematické 

lingvistiky týče, obě strany se pravidelně setkávají na různých konferencích a odborných 

workshopech. Dodnes jsou v kontaktu i původní zakladatelé spolupráce, profesorka Hajičová 

a profesor von Hahn. Do svého úmrtí v roce 2019 s hamburskou stranou také aktivně 

spolupracoval profesor Sgall.
718

  

Za důležitý moment spolupráce po roce 1989 dodnes profesorka Hajičová považuje 

okamžik, kdy v roce 1998 Petr Sgall, v té době již profesor na UK, obdržel od UHH za svou 

dlouholetou akademickou činnost světového formátu v oblasti jazykovědy čestný doktorát.
719

 

O ocenění tehdy referovala i hamburská média, konkrétně Hamburger Abendblatt.
720

 Sgall byl 

deníkem nazván významným a mezinárodně uznávaným vědcem, který se zabývá moderní 

lingvistikou v celé řadě jejích dílčích oborů. Dále ocenil, že se mu i přes nepřízeň režimu, 

doslovně pak přes „šikanu Univerzity Karlovy a československých úřadů“, před rokem 1989 

podařilo svým výzkumem spojovat akademiky z obou znepřátelených bloků.
721

 Na druhou 

stranu byl Univerzitou Karlovou ve stejném roce oceněn i profesor UHH von Hahn, který se 

stal držitelem jubilejní medaile pražské univerzity k jejímu 650. výročí.
722

 Von Hahn medaili 

obdržel právě na návrh Sgalla a Hajičové.
723

 

Podstatné kvalitativní zlepšení zaznamenal i profesor Schmid v oblastech slavistiky 

a bohemistiky, který nový vývoj spolupráce shrnul v roce 2005.
724 

Díky podpoře tohoto oboru 

od hamburské zemské vlády bylo po roce 1989 možné výrazným způsobem zlepšit podmínky 

vzájemných výměn. Na Institutu slavistiky UHH tak bylo od roku 1993 umožněno zavést 
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novou praxi pravidelných jednoměsíčních pobytů pražských bohemistů či germanistů.
725

 

V roce 1996 díky tomu mohl do Hamburku vyjet jako hostující lektor i dlouholetý Schmidův 

přítel profesor Miroslav Červenka, který nemohl v období tzv. normalizace vyučovat.
726

 

Recipročně začala Univerzita Karlova hamburské straně každoročně garantovat dvě místa na 

Letní škole slovanských studií na FF UK.
727

 Tato u studentů UHH velice oblíbená tradice tak 

dokázala přetrvat i po roce 1989 v nových společensko-politických podmínkách.
728

 V průběhu 

devadesátých let se obě strany také snažily organizovat každoroční výměnu studentů. 

Univerzita Karlova například začala pro hamburské studenty pořádat výběrové přednáškové 

cykly v češtině, které byly doprovázeny i jazykovou výukou.
729

 

Pokud jde o konkrétní statistické údaje k vývoji spolupráce, rozvíjela se spolupráce 

i do roku 1989 podle údajů Archivu UK z roku 2000 velice dobře. Oběma stranám se podařilo 

do ní úspěšně zapojit více než čtyři sta osob.
730

 Podle Fischer-Appelta proběhla do pádu 

železné opony výměna celkem asi 265 akademiků či akademiček a 161 studentů 

a studentek.
731

 Jak bylo řečeno výše, studující ale byli vysíláni pouze ve skupinách. Do roku 

2000 se počet participujících akademiků a studentů měl zvýšit již dokonce téměř na tisíc,
732

 

a to sice logicky díky pádu mocenského systému dvou bloků a s tím spojené svobody pohybu. 

Lze tak říci, že spolu s univerzitou v Petrohradu byla kooperace mezi UK a UHH celkově 

jedním z nejstabilnějších a nejefektivnějších z celkem třinácti Východních partnerství, které 

UHH se socialistickými státy od sedmdesátých let navázala.
733

 Fischer-Appelt ji také 

považuje za jednu z nejrozsáhlejších z hlediska odborného zaměření.
734

 Do roku 2008 se pak 

měla podle Fischer-Appeltových výpočtů, které se zakládají na údajích Referátu UHH pro 

mezinárodní vysokoškolské vztahy, celková čísla o zapojených osobách do partnerství UK 
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a UHH pohybovat okolo 1973.
735

 Pokud jde o novější údaje, poskytl zmíněný referát UHH 

autorce práce statistiku, která pokrývala léta 2011 až 2018.
736

 Z údajů vyplývá, že ve 

zmíněném období se spolupráce celkem zúčastnilo dalších 433 osob, z toho 138 ze strany UK 

a 295 z UHH.
737

 Od roku 1980 do roku 2018 se tak do vzájemné výměny celkově zapojilo 

necelých 2400 osob. Za celkové období odhadem tedy až více než dva a půl tisíce 

účastníků.
738

 

Uvedených výsledků bylo mimo jiné možné dosáhnout i díky tomu, že na 

financování partnerství se od pádu tzv. železné opony v rámci dlouhodobé spolupráce s UHH 

dodnes podílí také nadace Hermann und Else Schnabel Stiftung.
739

 Nadace manželů 

Schnabelových zajistila do roku 2007 stipendium na UHH celkem osmnáct stipendistům 

a stipendistkám z Univerzity Karlovy na dobu deseti měsíců. Od akademického roku 

2007/2008 až do roku 2018 poté podle dostupných údajů pobyt financovala celkem padesát 

dva studentům Univerzity Karlovy na dobu čtyř měsíců, tedy jednoho semestru.
740

 Německý 

miliardář a podnikatel Hermann Schnabel, který se narodil v českém Slezsku,
741

 se na 

zlepšení vztahů mezi ČSSR a SRN osobně podílel už v osmdesátých letech, kdy působil jako 

místopředseda a pokladník výše zmíněné Německo-československé společnosti.
742

  

Aktuální program na období 2019 až 2021 je nově rozdělen do tří hlavních oblastí, 

a to do právních věd, společenských a humanitních věda a konečně na matematiku 

a komputační a přírodní vědy. Tyto oblasti se dále dělí do celkem šestnácti dílčích oborů 

                                                 
735

 Fischer-Appelt, Universität als Kunstwerk: Beiträge aus sechs Jahrzehnten, Hamburger Beiträge zur 

Wissenschaftsgeschichte, 244–245. 
736

 Dopis zaslaný autorce práce pracovníkem Referátu UHH pro mezinárodní vysokoškolské vztahy Gerhardem 

Müllerem, „Statistische Angaben zur Hochschulpartnerschaft zwischen der Karls-Universität Prag und der 

Universität Hamburg im Rahmen des DAAD – Ostpartnerschaftsprogramms“, 19. července 2019. Materiály jsou 

uloženy v archivu autorky. Pozn. Zmíněný referát UHH měl k dispozici data jen ve zmíněném časovém úseku, 

přičemž mezi lety 2011 a 2013 nemohla být data rozlišena ohledně toho, kolik osob se zúčastnilo z řad studentů 

a kolik z řad akademiků. Ohledně statistik autorka práce oslovila i příslušný referát DAAD a rektorát UK. 

Agentura ani UK bohužel neměly příslušné údaje k dispozici.  
737

 Ibid. 
738

 „Sigillum Pacis. Die Kooperation mit der Karls-Universität Prag“, 17. 
739

 Řeč profesora Petera Fischer-Appelta „Europa avanti“ při příležitosti oslav 35. výročí od podpisu 

meziuniverzitní smlouvy mezi Univerzitou Karlovou a Univerzitou Hamburg při příležitosti symposia juristických 

fakult, 8. 
740

 „Sigillum Pacis. Die Kooperation mit der Karls-Universität Prag“, 17. 
741

 Hubertus Wald, „Vier weitere Wohltäter, denen die Hansestadt viel zu verdanken hat“, internetová verze 

deníku Die Welt, 2. února 2003, https://www.welt.de/print-wams/article120006/Vier-weitere-Wohltaeter-denen-

die-Hansestadt-viel-zu-verdanken-hat.html (ověřeno 3. února 2020). 
742

 Dopis zástupců Německo-československé společnosti Gerharda Horna, Christine Knops a W. Reiter 

Deplewskiho, adresovaný všem členům Společnosti, 7. července 1989, Universitätsarchiv Hamburg, 

Partnerschaft Universität Hamburg mit der Universität Prag/CSSR, Allgemeines und 

Partnerschaftsvereinbarungen, Band Nr. 7, Beginn: 1. 1. 1989, Schluss: 30. 6. 1990, Best.: 201e, Nr. 24., U722. 

0-15. 
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vzájemné spolupráce.
743

 Univerzity si mají ročně vyměnit v závislosti na aktuálně dostupných 

finančních prostředcích až na třicet dva akademiků. Po roce 1989 se spolupráce vyvinula tak, 

že do výměny je nově možné zahrnout i pracovníky univerzitní administrativy. Univerzita 

Karlova dále ročně pozve čtyři pokročilejší studenty z UHH na Letní školu slovanských studií 

FF UK. Univerzita Hamburk má recipročně zajistit také čtyři místa pro doktorandy 

z Univerzity Karlovy na měsíční pobyt v Hamburku.
744

 Na spolupráci se dodnes aktivně 

podílí i profesorka Hajičová, a to spolu s profesorem Vladislavem Kuboněm jako zodpovědná 

osoba za obor matematická lingvistika.
745

  

K přetrvávající dobré spolupráci přispívá podle Fischer-Appelta až do současnosti 

zejména profesor právní vědy UHH, Marian Paschke,
746

 který od roku 2001 působí i jako 

pověřenec UHH pro partnerství s UK.
747

 Právě Paschke má mít podle Fischer-Appelta 

dokonce zásadní podíl na tom, že zejména mezi oběma právnickými fakultami panuje dodnes 

velice dobrá, přátelská a vstřícná atmosféra.
748

 I když je partnerství stále na dobré úrovni a na 

faktické spolupráci mezi Hamburkem a Prahou se nic nezměnilo, je nutné konstatovat, že 

Univerzita Karlova už bohužel nefiguruje mezi strategickými partnery UHH.
749

 Aktuální 

vývoj na UHH naznačuje, že geograficky blízké evropské univerzity již nemají prioritu.
750

 

Po pádu komunistického režimu však nepokračovala pouze samotná meziuniverzitní 

spolupráce. Přetrvalo také osobní přátelství mezi profesory Fischer-Appeltem a Češkou. 

Na konci svého mandátu zaslal rektor UK prezidentu UHH dopis, ve kterém mu poděkoval za 
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 Aktuální pracovní program viz Work Program for the Cooperation between Universität Hamburg and 

Charles University in the Years 2019–2021, AUK, f. Smlouvy a dohody Univerzity Karlovy, 

Hamburk, Universität Hamburg, datace: 2019, sign. 12, kart. 8. 
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 Ibid. 
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 Ibid. 
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 Bývalý prezident UHH, Fischer-Appelt, v telefonickém rozhovoru s autorkou práce, 11. května 2019. 
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 Informace k prof. Paschkem viz „Personenverzeichnis, Prof. Dr. Dr. h. c. Marian Paschke“, oficiální stránka 

Právnické fakulty Univerzity Hamburk, https://www.jura.uni-hamburg.de/die-

fakultaet/personenverzeichnis/paschke-marian.html (ověřeno 5. února 2020). 
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místě omylem uvedl WS 1913/1914. 
750

 K různým kategoriím partnerství UHH a dalších vysokých škol dále viz „Strategische und thematische 

Hochschulpartnerschaften“, oficiální webová stránka Univerzity Hamburk, https://www.uni-
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podporu při rozvoji vzájemné spolupráce mezi oběma univerzitami.
751

 V následujících letech 

ho podle svých slov měl Fischer-Appelt v Praze několikrát navštívit v jeho novém působišti, 

v advokátní kanceláři. Poté, co se ale Češkova kancelář přestěhovala, ztratili na sebe kvůli 

chybné komunikaci spojení.
752

 Kontakt se znovu obnovil v roce 2018, kdy Fischer-Appelt 

získal Češkovu adresu a v dopise mu poblahopřál k jeho devadesátým narozeninám.
753

 

I v tomto dopise Fischer-Appelt neopomněl Češkovi poděkovat za společná léta výjimečné 

spolupráce mezi Prahou a Hamburkem v osmdesátých letech, kterou společně zahájili a která 

dodnes úspěšně pokračuje.
754

 Oba akademici přišli do kontaktu následně i v roce 2019, kdy je 

oba se svým badatelským záměrem oslovila i autorka předkládané práce.
755
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Závěr 

Diplomová práce se věnovala vůbec prvnímu partnerství, které Univerzita Karlova 

v období studené války navázala se západoněmeckou vysokou školou, konkrétně 

s univerzitou v Hamburku. Výzkum tohoto tématu umožnil zasadit aktuální podobu 

meziuniverzitní spolupráce Univerzity Karlovy do širších historických souvislostí, a to nejen 

s Hamburkem, ale i s dalšími univerzitami Spolkové republiky Německo. Na základě 

provedeného výzkumu je možné potvrdit, že zmrazení vztahů mezi ČSSR a SRN nebylo ve 

sledovaném období tzv. normalizace absolutní. Mezi oběma společenskými systémy 

existovaly vzájemné kontakty nejen v nejvyšších patrech politiky a diplomacie či 

v hospodářské oblasti, ale bylo možné využít i limitovaných možností pro rozvoj 

akademických kontaktů. I přes kontrolu, kterou komunistický režim v této oblasti uplatňoval, 

docházelo i k výměně odborných poznatků a k realizaci studijních pobytů akademiků 

a studentů, přičemž výše zmíněné univerzity obou států sloužily jako důležitý prostředník. 

Cílem textu bylo zjistit, jakým způsobem se k praktické realizaci sledovaného 

partnerství obě univerzity skutečně postavily a jaká byla jejich motivace. Práce na 

konkrétních příkladech zkoumala, v jakých politických podmínkách se spolupráce odehrávala 

a jaká dynamika se v partnerství postupně projevila. Předmětem zájmu byla i potenciální 

ambice hlavních aktérů překonat původní očekávání a dané politické překážky. Text v tomto 

kontextu pracoval s hypotézou, že lze obě vysoké školy jako hlavní protagonisty sledované 

meziuniverzitní spolupráce považovat za sice limitované, nicméně do určité míry autonomní 

aktéry československo-západoněmeckých vztahů i mezinárodní politiky. 

Pokud jde o vztah sledovaného univerzitního partnerství s oficiální rovinou 

bilaterálních vztahů, kterým se věnovala první kapitola textu, lze intenzifikaci vzájemných 

kontaktů v akademické oblasti považovat za příspěvek k praktickému naplňování ustanovení 

tzv. Pražské smlouvy z roku 1973 a Dohody o kulturní spolupráci mezi ČSSR a SRN z roku 

1978. Styčným bodem sledované univerzitní kooperace byla i tradiční tzv. politika Labe 

města Hamburk, jejímž cílem bylo dlouhodobě podporovat živou kulturní a hospodářskou 

výměnu se socialistickými státy. V obecném slova smyslu lze říci, že celkový vývoj 

vzájemných vztahů ve sledovaném období, zejména pak v druhé polovině osmdesátých let, 

vedl ke vzniku nových nástrojů bilaterální veřejné diplomacie. Kromě v práci sledovaného 

univerzitního partnerství mezi UK a UHH, se jednalo i o pozdější formy kooperace mezi 
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Univerzitou Karlovou dalšími západoněmeckými univerzitami nebo o oficiální partnerství 

měst obou států. 

Kooperace mezi Univerzitou Karlovou a Univerzitou Hamburk by však nemohla 

vzniknout bez příznivých podmínek na poli mezinárodní politiky, které se začaly postupně 

zlepšovat v druhé polovině sedmdesátých let. Další část práce se tak blíže zaměřila na jednu 

diskuzních platforem tzv. helsinského procesu, konkrétně na hamburské Vědecké fórum 

z roku 1980. V duchu ustanovení Závěrečného aktu tato konference otevřela nové možnosti 

pro vědecký dialog a akademickou spolupráci mezi oběma bloky. Fórum úspěšně proběhlo 

těsně před oficiálním sjednáním sledované kooperace a lze tak říci, že pro ni tak připravilo 

příznivé strukturální i psychologické podmínky. V kontextu mezinárodní politiky tak práce 

došla k závěru, že na univerzitní partnerství mezi UK a UHH lze nahlížet i jako na jednu 

z dílčích praktických realizací multilaterálních závazků stanovených jak helsinským 

Závěrečným aktem, tak i závěrečnou zprávou hamburského Vědeckého fóra. 

Z teoretického hlediska předkládaná práce pracovala s relevantními koncepty, které 

se zaměřují na výzkum mezinárodních vztahů ze socio-kulturní perspektivy. Jednalo se 

konkrétně o tzv. nové dějiny mezinárodních vztahů, nástroje tzv. měkké síly soft power 

v kontextu kulturní oblasti veřejné politiky a o význam vědeckých kontaktů v rámci 

mezinárodních vztahů. Vzhledem k tomu, že akademické výměny a další formy vědecké 

spolupráce jsou jednou z důležitých forem soft power, lze hovořit o moderní formě tradiční 

univerzitní peregrinace. Na konkrétních příkladech práce představila vědce a akademiky jako 

důležitou součást multiplikace relevantních aktérů mezinárodní politiky. Autorka 

předpokládala, že v důsledku růstu významu nestátních aktérů obě sledované univerzity 

mohly určitým limitovaným způsobem ovlivňovat podobu nejen bilaterálních akademických 

kontaktů, ale i oficiálních vztahů v kulturní či politické rovině. 

Další kapitoly se zabývaly kontextem partnerství univerzit v rámci implementačních 

rozhovorů KBSE, stejně jako Fischer-Appeltovou iniciací partnerství mezi UHH a UK. 

Jednalo se tak o navázání spolupráce způsobem „bottom-up“, který primárně nevycházel 

z vysokých pater politiky. Lze tak konstatovat, že zástupci akademické obce obou bloků se na 

přelomu sedmdesátých a osmdesátých let stali v této oblasti do určité míry autonomními 

aktéry. Lze říci, že vědci se ujali role zastánců politiky uvolňování a překonávání 

ideologických bariér. Jejich motivace k navázání vzájemné kooperace byla zřejmá. Snažili se 

zajistit si maximální možný manévrovací prostor pro přeshraniční odbornou komunikaci 
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a zvýšit tak i kvalitu své práce. Důležitým motivem bylo také zlepšení podmínek pro mobilitu 

akademiků a studentů, kterým se tak mohly otevřít zcela nové možnosti pro jejich výzkum 

a další vzdělávání. Pokud jde konkrétně o sledované partnerství Prahy a Hamburku, byla 

kooperace v tomto ohledu výjimečná právě tím, že vznikla díky osobnímu přesvědčení jejích 

hlavních představitelů o jejím vysokém potenciálu z hlediska společného odborného výzkumu 

a o její prospěšnosti v kontextu tehdejších napjatých politických podmínek. 

Vědci a akademici se ve sledovaném období začali aktivně angažovat v debatách 

o tehdejších globálních problémech. Podle konceptu Mitchella G. Ashe došlo ve sledovaném 

období k podstatnému rozšíření pojmu tzv. vědecké odpovědnosti. Rozšiřovalo se tak nejen 

spektrum témat, ke kterým se vědci chtěli vyjádřit, ale zvyšovala se i ochota přijímat 

odpovědnost za případné negativní dopady jejich výzkumu.
756

 Práce tento vývoj konkrétně 

představila nejen prostřednictvím širokého meziblokového dialogu v rámci Vědeckého fóra 

v Hamburku, ale i na základě projevů profesora Fischer-Appelta pronesených při setkání 

s představiteli Univerzity Karlovy nebo díky uspořádání ojedinělé tzv. Elbe-Moldau-

Konferenz akademiků z Československa a obou německých států. Tento trilaterální dialog se 

v polovině osmdesátých let podařilo uspořádat právě díky již navázaným stabilním kontaktům 

mezi UK a UHH.  

Vzhledem k tomu, že nastíněná premisa se vztahuje jak na politickou, tak i na 

sociální nebo morální rovinu,
757

 lze tento vývoj pozorovat například i v souvislosti s osobními 

postoji prezidenta Univerzity Hamburk, Petera Fischer-Appelta. Profesor považoval za svoji 

osobní povinnost zapojit se svým způsobem do tzv. nové východní politiky SRN. Dále chtěl 

zdůraznit celospolečenskou odpovědnost univerzit vůči politickému a společenskému vývoji. 

Inspiroval se při tom Brandtovými principy a rozhodnul se v rámci budování univerzitních 

kontaktů s Východem uplatnit vlastní „strategii malých krůčků“. Jeho postoje, například i ve 

vztahu k ochraně životního prostředí či budoucí politicko-bezpečnostní situaci v Evropě, je 

však nutné vnímat v širším kontextu celospolečenských generačních změn, které se ve 

Spolkové republice Německo projevovaly od šedesátých let a ovlivnily i vědu a vysoké 

školství.
758

 Vzhledem k tomu, že velkou důležitost přikládal i bilaterálním vztahům 
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122 

 

s Československem, lze navázání kooperace mezi Univerzitou Karlovou a Univerzitou 

Hamburk považovat za jeden z příkladů manifestace jeho politického předsevzetí. 

V rámci výzkumu spolupráce pražské a hamburské univerzity práce dále zohlednila 

i teoretický koncept science for diplomacy, který se zakládá na využití akademické kooperace 

ke zlepšení mezinárodních, respektive bilaterálních, vztahů. Na základě aplikace jeho principů 

na výsledky provedeného výzkumu lze jmenovat čtyři hlavní aspekty, které se díky 

partnerství UK a UHH v rámci různých forem jejich meziuniverzitní spolupráce dodnes daří 

intenzivně rozvíjet. Jedná se zaprvé o upevňování společných kulturních hodnot střední 

Evropy, což následně může vést k lepší vzájemné komunikaci a rozvoji interkulturních 

dovedností. Za druhé je díky spolupráci možné uskutečňovat oboustranně výhodnou výměnu 

intelektuálního kapitálu a dalších zdrojů, například moderních technologií. Za třetí se díky 

kooperaci daří organizovat společná diskuzní fóra, konference nebo symposia, která vedou ke 

konkrétním výstupům. Jejich prostřednictvím je možné si vyměnit nejen odborné poznatky, 

ale kriticky zhodnotit i fungování samotné spolupráce. Čtvrtý aspekt konečně spočívá 

v potenciálu intenzivnějšího propojení geograficky sousedících regionů.
759

 

V rámci praktického výzkumu sledované spolupráce a postojů obou univerzit, se 

případová studie pokusila odpovědět na následující otázky. V jakých politických podmínkách 

se spolupráce prakticky realizovala? Jakou dynamiku partnerství v době tzv. normalizace 

postupně nabylo a dokázalo překonat i původní očekávání a ambice hlavních 

zainteresovaných aktérů? Vzhledem k tomu, že společensko-politické poměry 

v Československu se odrážely i v rámci akademického života na Univerzitě Karlově, na 

pražské straně se nevyhnutelně objevily i překážky pro praktické naplnění spolupráce. 

Omezení zakládající se na ideologických dogmatech normalizačního režimu 

v Československu se ještě před podpisem kooperační smlouvy reflektovala jak 

v personálních, tak i tematických výhradách k prvnímu pracovnímu programu. Politicky 

motivovaná výhrada k personálnímu obsazení oboru germanistika, matematická lingvistika 

nebo ideologický rozpor obou stran ohledně vyučování o pražském strukturalismu jsou 

                                                                                                                                                         
(Berlin, Hamburg: Dietrich Reimer Verlag, 2012).; Peter Fischer-Appelt, „Der Staat macht sich ärmer!“ 

Die Universität im Widerstreit staatlicher Auflagen und öffentlicher Ansprüche.“, DUZ (3/1985): 17–19.; Peter 

Fischer-Appelt, „Reform des Hochschulwesens als Prozess seines Aussterbens?“, Nachschrift eines 

Diskussionsbeitrages zu dem gleichnamigen Vortrag von Davor Rodin (Zagreb) auf dem 23. Internationalen 

Seminar „Universität heute“ am 29. August 1978 in Dubrovnik, DUZ (12/1979): 362–367. 
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 Blíže o jmenovaných benefitech akademické spolupráce v obecné rovině viz Peter Fischer-Appelt „Inter-
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důkazem toho, že mezi UK a UHH se projevovaly zásadní rozdíly ve vzájemných 

očekáváních. 

Z výše uvedených problémů vyplývá, že ve sledovaném období tzv. normalizace 

nebylo bohužel možné zcela oddělit politické faktory v Československu a jejich vliv od 

vývoje vzájemných vztahů obou univerzit. Na základě těchto komplikací je zřejmé, že 

akademické kontakty se na počátku osmdesátých let musely přece jen nutně přizpůsobit 

primátu zahraniční a vnitřní státní politiky. Na druhou stranu je z řešení sporu ohledně 

neoficiálního zapojení politicky nevyhovujícího profesora Petra Sgalla do partnerství patrné, 

že komunistický režim byl pod nátlakem schopen také určitých ústupků. Důležitou roli mohla 

hrát i skutečnost, že československá strana jednak nechtěla prestižní kooperaci se západní 

univerzitou ohrozit. Za druhé musela vážit i riziko, aby v kontextu mírových ujednání KBSE 

nezdiskreditovala. 

K uzavření kooperace však oba státy vedly s ohledem na dané politické podmínky 

logicky také odlišné zájmy. Pokud jde o motivaci Československa, jednalo se o dílčí krok 

v rámci realizace jeho dlouhodobých zahraničně-politických zájmů ve smyslu ideově-

propagačního působení na Západě.
760

 Karlova Univerzita v pražsko-hamburské kooperaci 

viděla především potenciál ke zvýšení mezinárodní prestiže a míry internacionalizace celé 

instituce. Důležitou roli při tom měly hrát i osobní ambice tehdejšího rektora Univerzity 

Karlovy, Zdeňka Češky, který tímto způsobem chtěl pracovat na „liberální image“ 

univerzity.
761

  

Jak již bylo řečeno, hamburská univerzita, konkrétně její prezident Fischer-Appelt, 

na kooperaci na druhou stranu nahlížela jako na důležitý dílčí krok ve svém dlouhodobém 

snažení o naplnění principů tzv. nové východní politiky. Text v tomto kontextu vycházel 

z konceptu, který se zakládá na využití tzv. měkké síly vůči druhému státu za účelem 

nepřímého ovlivnění jeho politiky pomocí kulturních prostředků. V této souvislosti lze na 

prvotní impuls UHH k navázání spolupráce s UK vnímat jako snahu ovlivnit život na pražské 

univerzitě, zprostředkovat multilaterální a svobodný vědecký dialog a umožnit mobilitu vědců 

a studentů z odlišných společensko-politických systémů. Ve smyslu principů veřejné 
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a kulturní diplomacie lze ve sjednání partnerství s Univerzitou Karlovou vidět dokonce 

i ambici Univerzity Hamburk přispět k postupné liberalizaci a demokratizaci 

československého vysokoškolského systému. 

Navázání spolupráce mezi sledovanými univerzitami lze nicméně celkově považovat 

za úspěch z toho důvodu, že během tzv. normalizace byly oblasti kultury, vědy, informační 

výměny, sportu, vzdělání či mezilidských kontaktů jedny z nejvíce ideologicky postižených 

oblastí spolupráce mezi Československem a Spolkovou republikou Německo.
762

 V samostatné 

části se text tak zaměřil na přínosy spolupráce obou univerzit, které podle názoru autorky nad 

negativními zkušenostmi jasně převažují. Pozitivní aspekty totiž z dnešního pohledu měly 

dlouhodobý významu jak pro bilaterální, tak i pro multilaterální vztahy.  

Jednalo se zaprvé o společnou účast na tzv. Dnech kultury, do jejichž programu 

mohla být díky již stávajícímu a úspěšně fungujícímu partnerství mezi UK a UHH zařazena 

i odborná kolokvia odborníků obou univerzit. Partnerství obou vysokých škol bylo ve 

sledovaném období klíčové i pro rozvoj dalších kooperací mezi Univerzitou Karlovou 

a západoněmeckými univerzitami. Díky svým úspěchům jim pražsko-hamburská kooperace 

mohla sloužit jako inspirační vzor, aby se také pokusily navázat spolupráci s Univerzitou 

Karlovou. Jak již bylo řečeno, v širším politickém kontextu sledovaná meziuniverzitní 

kooperace přispěla i k rozšíření multilaterálního dialogu mezi akademiky obou bloků, 

konkrétně mezi ČSSR, SRN a NDR, kteří spolu debatovali nejen o vědě a univerzitním 

životě, ale i o politických otázkách. 

Důležitá je i skutečnost, že v duchu principů třetího „koše“ helsinského Závěrečného 

aktu došlo i ke kvalitativnímu zlepšení mezilidských kontaktů mezi odborníky obou zemí. 

Jejich odborný výzkum nebyl veden jen z nutnosti pod vlivem tehdejších politických 

podmínek. Akademici často dokonce navázali velice přátelské vztahy a jejich spolupráce se 

tak po pádu tzv. železné opony mohla dále rozvíjet ještě s větší dynamikou. V bilaterální 

rovině dokazuje dlouhodobý pozitivní význam tzv. nové východní politiky v akademické 

oblasti ostatně i skutečnost, že partnerství mezi UK a UHH úspěšně pokračuje do dnešní 

doby. V širším časovém horizontu tak lze říci, že sledované partnerství přispělo k budování 

kontaktní československo-západoněmecké sítě odborníků z různých oblastí. Je však logické, 

že reálná podoba kooperace se díky nové politické konstelaci v Evropě odpovídajícím 
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způsobem v dnešní době liberalizovala a rozšířila, a to i když se rámcové smluvní podmínky 

po pádu tzv. železné opony nezměnily. 

Dobré mezilidské vztahy navázali i tehdejší nejvyšší představitelé obou univerzit. 

Právě tato skutečnost měla zásadní význam i pro samotné úspěšné uzavření smlouvy 

o partnerství mezi Univerzitou Karlovou a Univerzitou Hamburk. Díky přátelství mezi 

profesory Fischer-Appeltem a Češkou a jejich vůli kooperaci prosadit se nakonec podařilo 

zajistit klíčovou podporu potřebných autorit a institucí, jasné organizační podmínky a stabilní 

finanční zázemí. Prezident UHH Fischer-Appelt považoval podle svých slov rektora Češku za 

kolegu, se kterým se již může pokusit prakticky realizovat svoji vizi tzv. nové východní 

politiky v akademické rovině. Sympatie mezi oběma akademiky hrály na druhou stranu 

důležitou roli i u rektora Češky. Právě tento důležitý aspekt měl být pro rektora Univerzity 

Karlovy jedním z důvodů, proč byl ochoten o spolupráci s UHH u tehdejšího komunistického 

vedení ČSSR jednat.
763

 Přátelského vztahu mezi profesory Fischer-Appeltem a Češkou si byli 

vědomi i Fischer-Appeltovi kolegové z hamburské univerzity, které hamburský prezident 

nakonec o důležitosti budování akademických vztahů s Východem dokázal přesvědčit.
764

 

Povědomí na Univerzitě Karlově o dobrých vztazích a neformálních jednáních obou profesorů 

potvrdila z perspektivy československé strany i profesorka Hajičová.
765

 

Na tomto místě je nutné zmínit i vliv sledovaného partnerství na zúčastněné 

jednotlivce. Zde slouží jako dobrý případ opět obor matematické lingvistiky. Profesorka 

Hajičová a profesor Sgall před rokem 1989 spolupráci s hamburskou univerzitou ještě 

nepovažovali za něco, co by pro ně mělo být životně důležité.
766

 O kooperaci sice velice stáli, 

ale její reálný význam pro jejich vědeckou práci a postavení v komunistickém režimu ocenili 

až zpětně. Jednak z této spolupráce významně těžili po odborné stránce, zejména díky výměně 

poznatků a modernímu technickému vybavení. Za druhé získali důležité osobní kontakty. 

Za třetí je KSČ díky eminentnímu zájmu UHH na společném výzkumu nemohla až tak 

snadno v jejich spolupráci omezovat.
767

 Tuto skutečnost ostatně dokazuje i prosazení 

matematické lingvistiky do prvního pracovního programu, a to včetně limitovaného zapojení 

profesora Sgalla. Československá strana si podle profesorky Hajičové byla vědoma, že UHH 
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by přerušení této spolupráce nenesla dobře, což by mohlo poškodit jméno Univerzity 

Karlovy.
768

 Z této perspektivy je možné říci, že spolupráce s Hamburkem byla pro pražské 

lingvisty v konečném důsledku velmi důležitá. 

Závěrem lze říci, že sledované meziuniverzitní partnerství může být chápáno i jako 

snaha o překonání ideologických bariér mezi oběma státy, které byly podmíněny studenou 

válkou a tzv. normalizací v Československu. Zúčastnění akademici mohli díky svým 

přátelským vazbám napomáhat k vyrovnání se s traumaty ze společné minulosti. Spolupráci 

se nakonec podařilo realizovat i přes neexistenci svobody pohybu v Československu, 

podřízení akademické samosprávy KSČ a omezování západních vlivů na Univerzitě Karlově. 

V dlouhodobém horizontu se spolupráce ale postupně stabilizovala a s postupem času 

dokázala dokonce nabýt i určitou stoupající dynamiku. S postupem času se na ni podílelo stále 

více osob a rozšiřovala se i škála oborů společného výzkumu. Zkoumané meziuniverzitní 

partnerství může podle autorky práce sloužit jako důkaz, že racionální úvahy, pragmatické 

motivy, zájem na mezinárodní akademické kooperaci a kontakty mezi akademiky a vědci, 

hrály nakonec důležitější roli než oficiální politická stanoviska či ideologické deklarace. 

Z výše uvedeného vyplývá, že spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a Univerzitou 

Hamburk představuje jeden z mnoha dílčích projevů postupného zmírňování napětí v Evropě 

před rokem 1989. I podle Fischer-Appelta Univerzita Hamburk svým dlouhodobým angažmá 

v tzv. nové východní politice a partnerstvími s univerzitami východního bloku přispěla 

k tomu, že se tzv. železná opona stala v akademické sféře alespoň částečně prostupnější.
769

 

Politicky méně exponované aktivity „zdola“ společnosti, jako právě stabilní meziuniverzitní 

partnerství mezi Východem a Západem, meziblokový odborný výzkum, multilaterální 

diskuzní fóra akademiků o otázkách globálního významu a reciproční výměny, je tak možné 

považovat za jedny z mnoha dílčích faktorů, které mohly přispět k postupnému sjednocení 

rozdělené Evropy. Lze tak konstatovat, že spolupráce mezi Univerzitou Karlovou 

a Univerzitou Hamburk nakonec dokázala přesáhnout i daný politický rámec podmíněný 

rozdílností politických a společenských systémů obou států. 
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Summary 

This master thesis examined the inter-university partnership between Charles 

University and the University of Hamburg, which was after almost two years long 

negotiations concluded in Prague in 1980 and is successfully carried out till today. It was the 

very first officially countersigned cooperation agreement Charles University made with 

a West German university during the period of the cold war, from the Czechoslovak 

perspective during the so-called normalization. This thesis is an initial attempt to put today´s 

inter-university cooperation of Charles University, not only with Hamburg but also with other 

German universities, in a broader context, and to observe it from a historical perspective. 

It contributes to the current historiographic debate about the possible permeability of 

the so-called Iron Curtain. From the contemporary point of view, it can be asserted, that 

isolation between the Eastern and the Western bloc was not absolute. There were not only 

political, diplomatic or economic relations, but also even people-to-people contacts and 

limited academic and scientific cooperation. This premise also applies to the interaction 

between socialist Czechoslovakia and the Federal Republic of Germany, while both 

universities were mediating the development of mutual academic collaboration. 

This thesis was mainly concerned with the practical implementation of the examined 

partnership carried out by both institutions in the given social and political conditions. In the 

research, the effect of ongoing cooperation on original ambitions and expected dynamics of 

the partnership were involved as well. Given the fact that the so-called normalization affected 

the academic life at Charles University as well, there were unavoidably some obstacles 

curtailing the collaboration from the Prague side. On the concrete examples, concerning the 

participation of a politically not approved scholar and the ideological connotation of the 

tuition subject, the thesis demonstrated the significant differences in mutual expectations. 

On the other hand, there were certain assets and long-lasting benefits regarding this 

partnership as well, which, according to the analysis results, stand out against the problematic 

issues of the ideological matter. Firstly, thanks to the well-functioning collaboration, both 

universities took part in a series of reciprocal cultural events promoting Czechoslovak and 

West German culture. The examined partnership was also essential for the further 

development of inter-university cooperation agreements between Charles University and West 

German Universities, which could take inspiration from ongoing Prague-Hamburg 

collaboration. In a broader political context, there was progress in a multilateral dialog among 
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the scholars from Czechoslovakia and both German states. The partnership between Charles 

and the Hamburg University set a stage for a trilateral conference to discuss not only further 

academic interactions but also political questions of future global development and security. 

Furthermore, an academic network emerged between the scholars from Charles University 

and the University of Hamburg in a wide range of scientific fields, which was not timely 

limited only until the year 1989, but even today, it still successfully develops. 

To analyse the partnership comprehensively, it was, on the one hand, put into 

a broader context of the development of the Czechoslovak-West German relations. 

The partnership could be elaborated only thanks to bilateral agreements, which officially 

supported the further development of the Czechoslovak-West German cultural and academic 

interaction. On the other hand, it was related to the situation within international politics, 

namely to the German so-called new eastern policy and the Conference of the Organization 

for Security and Co-operation in Europe and its following meetings, which covered besides 

other issues academic and scientific exchange as well. 

The research was theoretically based on relevant concepts, most importantly on the 

“new” examination of international relations, which stresses a socio-cultural perspective in 

contrast to the traditional focus on political, economic, and historical analysis. The thesis in its 

research of the Prague-Hamburg cooperation implemented specifically the means of the so-

called soft power in public politics and cultural diplomacy. Moreover, the role of science 

within the international political scene was demonstrated using the concept of science for 

diplomacy, which is based on improving bilateral relations thanks to academic collaboration. 

The thesis showed scholars and scientists on concrete examples as actors with 

a limited, but still a significant influence, having used the concept of newly emerging actors in 

international politics during the 20
th

 century. Therefore the thesis regarded the examined 

universities and their scholars as specific players on the bilateral political scene. As emerged 

from the analysis, the key representatives of both universities initially encouraged the 

partnership through a “bottom-up” approach with no political impulse, which demonstrated 

their limited autonomy. 

It was demonstrated that the examined partnership had an impact on the 

Czechoslovak-West German relations not only in the academic field but also in other 

dimensions. In the broader context of the Eastern-Western academic cooperation, it can be 

concluded that it was even one aspect out of many in the process of the gradual reduction of 
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the political tensions in Europe before 1989. The thesis came to the conclusion that the 

observed partnership managed to go beyond the given political framework. The personal 

interest of scholars to take part in mutual research and their pragmatic motives proved to 

overcome the official political statements and ideological objectives. 
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Seznam zkratek 

 

ABS     Archiv bezpečnostních složek v Praze  

AMZV    Archiv Ministerstva zahraničních věcí České republiky  

AUK     Archiv Univerzity Karlovy při Ústavu dějin Univerzity Karlovy  

CDU     Křesťanskodemokratická unie 

CRE     Stálá konference evropských rektorů  

CŠV     KSČ celoškolský výbor Komunistické stran Československa  

ČSAV     Československá akademie věd  

ČSSR     Československá socialistická republika  

ČVUT    České vysoké učení technické 

DAAD    Německá akademická výměnná služba  

EHS     Evropské hospodářské společenství  

FDP     Svobodná demokratická strany  

FF UK    Filozofická fakulta Univerzity Karlovy  

HH     Svobodné a hanzovní město Hamburk  

ICSU     Mezinárodní rada vědeckých unií  

ISSC     Mezinárodní rada sociálních věd  

KBSE     Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě  

KSČ     Komunistická strana Československa  

MFF UK    Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy  

NA     Národní archiv  

NDR     Německá demokratická republika  

OSN     Organizace spojených národů  

PA AA    Politický archiv Spolkového ministerstva zahraničních věcí  

PLR     Polská lidová republika  



131 

 

RVHP     Rada vzájemné hospodářské pomoci  

SPD     Sociálnědemokratická strana Německa  

SRN     Spolková republika Německo  

SSSR     Sovětský svaz  

StB     Státní bezpečnost  

UAHH    Univerzitní archiv Univerzity Hamburk  

UHH     Univerzita Hamburk  

UK     Univerzita Karlova v Praze  

ÚV KSČ    Ústřední výbor Komunistické strany Československa  

ÚV KSSS    Ústřední výbor Komunistické strany Sovětského svazu  

WFSW    Světová federace vědeckých pracovníků  
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Rozhovory 

Bývalý prezident UHH, Fischer-Appelt, v telefonickém rozhovoru s autorkou práce, 

11. května 2019. 
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Bývalý rektor UK v Praze, Zdeněk Češka, v osobním rozhovoru s autorkou práce, 

15. července 2019. 

Profesor bohemistiky na UHH, Wolf Schmid, v telefonickém rozhovoru s autorkou 

práce, 30. srpna 2019. 

Profesorka matematické lingvistiky na Matematicko-fyzikální fakultě UK, Eva 

Hajičová, v osobním rozhovoru s autorkou práce, 7. října 2019. 

Vedoucí diplomové práce, PhDr. Miroslav Kunštát, v osobním rozhovoru s autorkou 

práce 11. prosince 2019. 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1 „Sigillum Pacis. Die Kooperation mit der Karls-Universität Prag.“ 

Vybraná část písemných odpovědí profesora Petera Fischer-Appelta a materiálů z jeho 

osobního archivu, které byly dne 17. června 2019 zaslány autorce práce poštou. Jedná se 

o řeč profesora Fischer-Appelta při příležitosti podpisu smlouvy mezi UK a UHH, následné 

reakce německých médií, program hamburské delegace v Praze v květnu 1980 a článek 

o tzv. Elbe-Moldau-Konferenz v magazínu hamburské univerzity. 


















