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Úvod 

 

 

Bakalářská práce by měla nastínit obecný přehled KU v Praze a její 

Filozofické fakulty v poválečném období v letech 1945 - 1953. V této práci 

bych tedy rád popsal situaci na univerzitě a Filozofické fakultě po skončení II. 

Světové války a jejich vyrovnávání se s faktem budoucích změn, které se tolik 

dotýkaly jak samotné struktury univerzity a fakult, tak i jejich autonomie a 

zcela nového přístupu k vysokoškolskému vzdělávání.  

V úvodu práce se budu zabývat stručným shrnutím stavu fakult 

univerzity po skončení války a jejich nesnadných začátků. Ve středu zájmu 

bude rovněž hektický mimořádný letní běh roku 1945, který měl probíhat 

v rozmezí několika týdnů a ne jedna fakulta se musela vyrovnávat s velkým 

náporem studentů z předchozích let.  

Palčivým poválečným problémem Filozofické fakulty, na který bych 

chtěl v bakalářské práci poukázat bylo její složité vyrovnání se s vysokým 

počtem studentů, kteří se hlásili na fakultu a další, kteří se během okupačních 

let „nahromadili“, stejně tak i na zahájení výuky, resp. problém s prostorami, 

kde učit a rovněž na ne malý problém s zúžením profesorského sboru fakulty. 

Dalším významným činitelem univerzity a fakult, který bych chtěl 

alespoň stručně v základu popsat je studentstvo, resp. studentské spolky. 

Doufám, že se mi podaří nastínit jejich fakultní život, přeměny a hlavně jejich 

vliv na univerzitní dění, stejně tak i politickou angažovanost během jejich 

působení do konce 40. let. 

Rád bych v této práci připomenul velmi významné události, které se 

citlivě dotýkaly samotné univerzity, ať už se jedná o jubilejní 600. výročí 

založení Univerzity Karlovy v Praze nebo Vítězný Únor 1948, který do 

budoucna zcela pozměnil dosavadní tradice univerzity, tak i nový 

vysokoškolský zákon z 18. května 1950, který jasně dokončil změny 

dosavadního, tradičního univerzitního života. 
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Tady se již dostáváme k tématu, které bylo pro univerzitu a 

filozofickou fakultu zásadní a to její postupná ideologizace. Věřím však, že ač 

je to téma náročné, vyžadující si více času a širšího prostoru, se mi podaří 

alespoň částečně popsat tento proces a eventuálně si připravit prostor pro další 

širší bádání. 

Paralelně bych chtěl popisovat univerzitní a společenské události s 

pomocí Václava Černého, který byl součástí univerzitního dění již od 30. let až 

do roku 1951 a kterého právě ona ideologizace a změny po roce 1948 velmi 

citelně zasáhly. Rád bych využil jeho Pamětí a dalších informací o něm a jeho 

době, včetně archivních materiálů, zejména jeho osobní složky Archivu UK 

v Praze.  

Myslím, že Václav Černý je vhodná postava pro popisování událostí na 

univerzitě a jejich pochopení. Přesto však chci Václav Černému vyhradit 

samostatné místo v bakalářské práci, neboť právě jeho samotný život, zejména 

profesní spojený s univerzitou v druhé polovině 40. let ukazuje na to jak se 

nedůstojně zacházelo s významnými vědci a pedagogy ideologicky 

nevhodnými pro „novou“ dobu, přestože se mnohdy jednalo o uznávané vědce 

ne jen u nás, ale i v zahraničí a ke kterým Václav Černý bezesporu patřil. 

Jsem si vědom, že pracovat s tak významnou osobností jako byl Václav 

Černý bude velmi složité a časově náročné. Přesto se však pokusím o alespoň 

částečný popis jeho osobnosti a pestrého života, jeho studijních začátcích a 

následně jeho působení na Univerzitě Karlově v Praze. V práci připomenu, 

alespoň v tom nejdůležitějším jeho aktivní a plodný vědecký život, včetně jeho 

děl, kterých bylo napsáno jeho rukou opravdu velmi mnoho. 

Rád bych, aby další popisující a doplňující částí bakalářské práce obou 

hlavních kapitol (UK v Praze, filozofická fakulta a Václav Černý) byla i její 

příloha, kde budou statistické údaje o přednáškách a profesorech na 

Filozofické fakultě KU v Praze, ale i údaje o struktuře univerzity v letech 1945 

- 1953. Ke zpestření práce mi snad dopomůže fotografická příloha, včetně 

fotografií pořízených v Archivu UK v Praze, které by měly přiblížit zajímavou 

korespondenci týkající se Václava Černého. 
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Konečným výsledkem mého úsilí při psaní bakalářské práce snad bude 

přehledný popis událostí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 

během oné hektické poválečné doby v letech 1945 - 1953. 
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1. Univerzita Karlova v Praze mezi totalitami 

 

1.1    Obnovení činnosti univerzity a její autonomie 

 

Konec II. světové války byl v československé společnosti přijat s 

bouřlivým nadšením a očekáváním. Následující budoucnost země pak měla 

být plná nadějí, omylů a zklamání. Nejinak tomu bylo i na pražské univerzitě, 

kde se život rozbíhal do slova a do písmene hned na sklonku války. Většina 

budov univerzity byla až na výjimky v přijatelném stavu a mohla tedy zahájit 

činnost fakult1. Filozofická fakulta mohla poskytnout prozatímní zázemí jak 

rektorátu UK, tak i děkanátům právnické a přírodovědecké fakulty.2 

  František Kadeřávek, profesor české techniky v Praze, byl pověřen 

Českou národní radou obnovením správy a činnosti vysokých škol. Byl 

vytvořen Výbor vysokých škol, který byl složen ze zástupců pražských a 

brněnských vysokých škol z předválečného školního roku 1939/40. Po válce, 

předseda Národní rady prof. Albert Pražák zvažoval možnost založení třetí 

české univerzity v Hradci Králové, město si však muselo na tuto prestižní 

událost počkat dalších několik let3.  Kromě samotné obnovy vysokých škol, 

bylo nutné se postarat o navázání a dokončení studia, přerušeného okupací. 

Všeobecně se předpokládalo, že po vyslovení důvěry profesorskými sbory 

setrvají lidé ve svých staronových funkcích do řádných voleb. Ministerstvo 

školství však mělo jiné představy. Byly vybrány některé osoby 

z protektorátních, ilegálních odborářských kruhů a dosazeny do funkcí. Trend 

ministerstva o získání většího a později i absolutního vlivu na správu vysokých 

škol pokračoval i po skončení války. Ministerstvo školství využilo ve svůj 

prospěch poválečné nesourodé situace a navázalo na „oklešťovácí“ 

předmnichovskou politiku svých předchůdců na ministerstvu.  

                                                 
1 Věda v Československu 1945 - 1953. Sborník z konference 18 - 19. 11. 1998, s. 15. 
2 Jan Havránek - Zdeněk Pousta (red.), Dějiny Univerzity Karlovy/IV. 1918 - 1990, Praha 
1998, s. 235. 
3 Josef Polišenský, Historik v měnícím se světě, Praha 2001, s. 109. 
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Na místo rektora Univerzity Karlovy, tehdy nemocného Bedřicha 

Hrozného, kterého zastupoval z Filozofické fakulty Jan Rypka, měl nastoupit 

biolog z Lékařské fakulty a sociální demokrat Jan Bělehrádek (řádně zvolen 

29.8.). Zásah ministerstva se však netýkal pouze rektora, nýbrž i některých 

děkanů jednotlivých fakult. Pouze na Filozofické a Teologické fakultě zůstali 

ve svých funkcích z předválečných let Jan Rypka a Karel Kadlec. Na zbylých 

třech fakultách došlo na konci jara ke změnám. Na Přírodovědecké fakultě 

vystřídal ve funkci děkana Bedřicha Šalamona prof. Viktor Trkal, na 

Právnické fakultě pak nemocného Arnošta Weniga Jan Matějka a na Lékařské 

fakultě již zvoleného a důvěrou (pověřeného) Františka Hájka Josef Čančík. 

V dalších měsících nakonec došlo k jistému kompromisu mezi ministerstvem a 

univerzitou, přesto však stále panovalo napětí a univerzita i nadále nesla 

s velkou nelibosti zásahy ministerstva do svých pravomocí.4  

 Zde by bylo vhodné stručně připomenout v několika větách situaci 

ohledně autonomie vysokých škol ve druhé polovině 30. let. 

Přestože byl předválečný systém ministerské správy vysokých škol 

demokratický, tak směřoval k okleštění jejich autonomií. Autonomní práva 

vysoké školy zahrnovala např. právo volby akademických úřadů, udělování 

venia docendi soukromým docentům, právo navrhování profesury, majetkovou 

samosprávu či disciplinární pravomoci nad profesory a studenty. Ministerstvo 

školství na podzim v roce 1935 vypracovalo osnovu nového vysokoškolského 

zákona a předložilo ho k posouzení vysokým školám (přepracovaného v roce 

létě 1936). Hlavní změny v autonomii vysokých škol se měly týkat otázky 

jmenování profesorů a oblasti disciplinárního řízení (ministr by mohl jmenovat 

disciplinárního žalobce i z osob působící mimo vysokou školu a rovněž by 

získal pravomoc suspendovat či přeložit vysokoškolského profesora na jiné 

pracoviště). Reakce na novou osnovu byla většinou negativní, ale objevily se i 

kladné hlasy. Snaha o nalezení kompromisu mezi ministerstvem a vysokými 

školami byla definitivně ukončena mnichovskými událostmi na podzim 1939.5 

                                                 
4 Jan Havránek - Zdeněk Pousta (red.), Dějiny Univerzity Karlovy/IV. 1918 - 1990, Praha 
1998, s. 236. 
5 Věda v Československu 1945 - 1953. Praha 1998, s. 22-23. 
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1.2    Mimořádný letní semestr 1945 

 

Semestr byl oficiálně zahájen 1. června roku 1945, avšak ve skutečnosti 

bylo započetí semestru na jednotlivých fakultách různé. Na vině byl především 

stav některých budov, které byly poničené či sloužily k jiným účelům. To se 

týká jak poslucháren a pracoven, tak i studentských kolejí, které mnohdy 

sloužily jako lazarety apod. Některé budovy se nevracely fakultám 

dobrovolně, příkladem toho byly učebny Filozofické fakulty v Břehové ulici, 

kde v budově sídlil Okresní národní výbor, který odmítal vrátit budovu fakultě 

a to i přes výnos ministerstva vnitra, který nařizoval Zemskému národnímu 

výboru, aby vyklidil prostory v Břehové ulici a doporučil mu se nastěhovat do 

budovy Pražské městské spořitelny na Smíchově.6 Teprve po obsazení budovy 

studenty na konci října, za účasti děkana Rypky slíbil Okresní národní výbor, 

že se v nejbližších dnech vystěhuje. Stalo se tak 6. listopadu. Většina fakult 

však obnovila svoji výuku do 18. června, výjimkou byla Právnická fakulta, 

kde se začalo přednášet až 11. července.7 Na Filozofické fakultě se začalo se 

zápisem 16. června, kdy byla rovněž pro studenty zřízena informační kancelář, 

která měla podávat běžné informace o studiu. Kromě podávání informací 

studentům, se snažili zástupci kanceláře využít i prvního kontaktu se studenty 

a tak získat na ně vliv (...).8 

 Technický stav budov nebyl jediným problémem, se kterým se 

univerzita potýkala. Aby mohla na fakultách probíhat výuka, bylo zapotřebí 

kvalitního učitelského sboru, který však během války výrazně poklesl (viz 

příloha 1). Jen z 381 habilitovaných sil ubylo 70 osob, což je téměř 20 % a to 

jak přirozenou mortalitou, tak i jako důsledek války. Nesmíme rovněž 

zapomenout na asistenty a jiné zaměstnance univerzity, kteří se stali oběťmi 

nacistického teroru. Problém, který nastal byl řešen jednak povoláním zpět 

penzionovaných profesorů do aktivního života na univerzitě, či urychlením 

                                                 
6 Inventář FF UK 1882-1966(1970), inv.č.148, č.kartonu 13. 
7 Jan Havránek - Zdeněk Pousta (red.), Dějiny Univerzity Karlovy/IV. 1918 - 1990, Praha 
1998, s. 246. 
8 Josef Polišenský, Historik v měnícím se světě, s. 110. 
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vyřízení jmenovacích dekretů, které byly podány a podepsány již před 

Mnichovem.9 

 Další, tentokrát lidsky smutnou zátěží pro život na univerzitě byly 

nenávratně zpřetrhané mezilidské a kolegiální vztahy v důsledku kolaborace a 

zrady a následné podezřívání a nedůvěra vůči svým kolegům a studentům, ať 

již byly oprávněné či nikoliv. V tomto prostředí tak nebyl problém zřídit 

očistné komise, které působily na fakultách a mohly tak prověřovat každého, 

kdo chtěl vyučovat nebo studovat na univerzitě. Dekret prezidenta republiky, 

který právně zajistil prověřování vyučujících a systematizoval tak kriteria pro 

prověření byl vydán až 4.10.1945. Do té doby byly čistky někdy prováděny 

neobjektivně, bez jasných důkazu na základě mnohdy nepřesných informaci a 

nepodložených udání. Docházelo tak mnohdy k vyřizování osobních účtů, či 

touze po rychlém a snadném přístupu k funkcím.   

Nejznámější případ této poválečné epizody bylo „šetření národní 

spolehlivosti“ profesora fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, který byl 

obviňován z pokračování ve své vědecké práci během protektorátu po nabídce 

německého kolegy Johanna Bohma. Bohm byl rodákem z Českých Budějovic 

a umožnil prof. Heyrovskému dále působit ve vědecké činnosti a podílet na 

založení společnosti Societa microchemica. Případ byl sledován za hranicemi 

republiky ve prospěch věhlasného chemika, a proto univerzita toto „šetření“ 

vyřešila smírně. Za Heyrovského se postavili rovněž jeho kolegové a studenti 

z fakulty. K vědecké a pedagogické činnosti se vrátil na jaře 1947. Jeho kolega 

Johann Bohm, byl jeden z mála německých profesorů, kteří v Praze působili i 

po skončení války.10  

 Lékařská fakulta byla první, kde proběhly na konci května rigorózní 

zkoušky a hned 6. června se konala první promoce. Na Filozofické fakultě 

složil 20. června první rigorózní zkoušku Josef Polišenský (promován byl 4. 

července)11. Zpočátku se promoce konaly ve velké posluchárně Filozofické 

                                                 
9 Jan Havránek - Zdeněk Pousta (red.), Dějiny Univerzity Karlovy/IV. 1918 - 1990, Praha 
1998, s. 237-238. 
10 Tamtéž, s. 206, 238. 
11 Josef Polišenský, Historik v měnícím se světě, s. 109. 
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fakulty. V letním semestru promovalo za celou univerzitu 672 kandidátů, 

přičemž Lékařská a Právnická fakulta se podílela nejvyšším počtem.12 

 Rovněž byly v pohotovosti různé fakultní spolky, přičemž hlavní úlohu 

při jejich formováni hrál Svaz vysokoškolského studentstva (dále SVS), který 

byl ustanoven 11. června, kdy mu byly předány kompetence Studentského 

národního výboru (dále SNV), který vznikl téměř na sklonku války a aktivně 

se podílel při květnovém povstání. SVS si vymohl založení Prozatímní správy 

studentského majetku, do kterého ministerstvo jmenovalo šestnáctičlenný 

výbor pro Čechy, který byl tvořen devíti zástupců SVS, tří profesorů a čtyř 

zástupců ministerstev. Správa majetku se zaměřila na převzetí kolejí a menz, 

které byly doposud ve vlastnictví jiných právních subjektů.13 

 

 

1.3    Materiální ztráty univerzity  

 

Válka obecně vzato nezpůsobila univerzitě příliš velké materiální škody. 

Ne všechny fakulty byly poničeny stejně a jejich škody se tykaly převážně 

interiérů, knižního fondu a celkového vybavení fakulty a to jak vědeckého, tak 

i provozního. Lékařská fakulta spolu s Přírodovědeckou fakultou sloužily 

během války převážné k původnímu účelu, zatímco Právnická fakulta byla 

vybrána za sídlo hlavního velitelství SS pro Čechy a Moravu. Na půdě 

Filozofické fakulty byl zřízen Dům německých vysokých škol, kde ve 

zvýšeném přízemí bylo kuratorium (od r. 1940 kurátor jmenoval rektora 

Německé Univerzity v Praze), v prvním patře by rektorát NU v Praze, 

děkanáty LF a FF spolu se zasedací místností obou fakult, ve druhém patře 

bylo vedení svazu docentů a vedení svazu studentů, děkanáty PřF a PF spolu s 

jejich zasedací místností a ve třetím patře budovy byla Německá akademie věd 

v Praze. O komplex v Celetné ulici se dělily fakulty právnická a filozofická.14  

                                                 
12 Jan Havránek - Zdeněk Pousta (red.), Dějiny Univerzity Karlovy/IV. 1918 - 1990, Praha 
1998, s. 246-247. 
13 Tamtéž, s. 248. 
14 Alena Míšková, Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945, Praha 2002. 
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Nejvíce škod zaznamenala Lékařská fakulta, která je vyčíslila na více 

než 200 milionů předválečných korun a podílela se tak celými dvěma třetinami 

na celkových ztrátách univerzity. Část vybavení fakult zmizelo spolu 

s odchodem nacistu nebo bylo zastaralé a nemohlo sloužit ke kvalitní výuce. 

Pomoc univerzita našla nejen v samotných Čechách, kdy po výzvách 

v rozhlasu se začaly navracet části z univerzitního inventáře, tak i v zahraničí. 

Především zásluhou Světového fondu univerzitní pomoci. Pomoc byla různého 

druhu. Zasílány byly knihy, různé učební pomůcky a přístroje, ale i finanční 

pomoc od různých nadací a krajanů. Ovšem velkou a nenahraditelnou ztrátou 

bylo odcizení (vyvezení) nacisty cenné části univerzitního historického 

archivu, spolu se zakládací listinou a starých insignií.15 

 

 

1.4    Studentský národní výbor 

 

Na sklonku války, zejména při květnovém pražském povstání se ze 

studentských spolků či proudů nejvíce prosadil levicově zaměřený Studentský 

národní výbor (SNV), vedený Jiřím Srnkou a začínají se formovat Studentské 

legie. Studenti se zapojili do samotných bojů povstání, ale hlavně se uplatnili 

jako zpravodajci a tlumočníci. Po kapitulaci byl SNV pověřen Českou národní 

radou a jejím předsedou prof. Albertem Pražákem k převzetí a zajištění 

univerzitních budov. Úkolu se zhostily Studentské legie. 14. května 1945 

přednesl v Klementinu prof. Kadeřávek svolanému studentstvu zprávu o 

přípravách k otevření vysokých škol. Rovněž vystoupil generální tajemník 

SNV Jan Kazimour, člen předválečné Kostufry (komunistická studentská 

frakce), aby ocenil činnost a aktivitu SNV a rovněž oznámil nezbytnost 

nadcházející radikální očisty mezi studenty a profesory. Sídlo SNV bylo 

v budově Filozofické fakulty odkud se započalo se zřizováním akčních výborů 

na všech vysokých školách. Výbor zastupoval studenty v odborových 

                                                 
15 Jan Havránek - Zdeněk Pousta (red.), Dějiny Univerzity Karlovy/IV. 1918 - 1990, Praha 
1998, s. 245-246. 
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záležitostech, zajišťoval ubytování a přísun potravin pro studenty repatrianty, 

dohlížel na složení očistných komisí a fakultních spolkových výborů. 30. 

května téhož roku zakládá SNV svůj vlastní časopis Student sloužící 

k propagaci svých cílů a názorů. Téhož dne (den před zahájením letního 

semestru) organizuje SNV v sále Lucerny shromáždění vysokoškoláků za 

účasti ministra školství Z. Nejedlého a rektora KU J. Bělehrádka. Hovoří se 

zde o sociálních požadavcích studentů, vítězství svobodného ducha, ale také o 

jednotě studentstva či výhradního práva SNV jednat za studenty. 11. června 

1945 se uzavírá první kapitola o utváření revolučních studentských struktur a 

na schůzi fakultních akčních výborů jsou kompetence SNV převedeny na  

nově založený Svaz vysokoškolského studentstva (SVS).16 

 

 

1.5    Filozofická fakulta v letech 1945 - 1947 

 

Stejně jako na ostatních fakultách KU a jiných vysokých školách 

v poválečném Československu, byla situace ohledně nadměrné kapacity 

studentů a nedostatečného technického zázemí pro výuku obdobná. Není se 

čemu divit, vždyť za šest let okupace se nahromadilo několik ročníků českých 

studentů, kteří nemohli studovat na domácích vysokých školách. V roce 1945 

se na Filozofickou fakultu zapsalo 5 152 studentů. Tak velký počet však 

značně komplikoval samotnou výuku a to ne jenom po stránce pedagogické, 

ale i organizační a technické. Jedním z lidí, kteří byli zmocněni děkanem prof. 

Janem Rypkou přebíráním budov a místností pro filozofickou fakultu byl Josef 

Polišenský (tehdy doktorand). Týkalo se to budov a místností, které fakultě 

náležely před rokem 1939, ale i prostor, získaných za okupace. Kromě hlavní 

budovy a paláce Kinských, kam se stěhoval knižní fond převážně z Albertova 

to byl objekt v Břehové ulici, a místnosti Uměleckoprůmyslové školy.17 

Učebny a posluchárny Filozofické fakulty však nestačily na tak velký počet 

                                                 
16 Tamtéž, s. 239-241. 
17 Josef Polišenský, Historik v měnícím se světě, s. 107,109. 
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studentů, proto byly využívány některé prostory Obecního domu, Městské 

knihovny, Lucerny a dalších objektů v Praze. 

Učitelský sbor fakulty, který se po válce zúžil, nebyl zcela ideálně 

věkově vyvážen. Většina řádných profesorů byla nad 55 let věkovou hranicí a i 

soukromí docenti byli cca od 40 do 60 let. Z toho vyplývá, že učitelský sbor 

dosti zestárnul (navazoval tak na trend stárnutí již před okupací). Muselo tak 

dojít k urychlení funkčních postupů, kdy soukromí docenti byli nejednou 

jmenováni přímo řádnými profesory. Vliv na rozšíření a zkvalitnění 

učitelského sboru měl i příchod (návrat) profesorů a docentů z bratislavské 

univerzity.18 

 Bohužel, jak už to tak bývá, tak i v dobách zmatků a nadšení se našli a 

najdou lidé, kteří využijí příležitosti k tomu, aby se neprávem obohatili. Je 

zřejmé, že ani fakulta toho nebyla ušetřena a bez nadsázky by se dalo říci, že 

se doslova rozkrádal školní majetek. Zabezpečení některých místností bylo 

dosti chatrné, někdy jen místo klíčů (které nebyly k nalezení) musela postačit 

orazítkovaná páska přes dveře (bývalá studovna Historického semináře). 

Uhlídat však tento zlořád bylo zcela nemožné a to hlavně z důvodu nevelkého 

množství asistentů a dalších pomocných sil.19 Je však i dost pravděpodobné, že 

účastníky toho to chovaní byli sami někteří studenti a lidé, kteří měli běžný 

přístup na fakultu a znalí poměrů v budově. 

 

 

1.6    Karel Engliš - „nepohodlný rektor“ 

 

Od podzimu roku 1947 se postupně ztrácely pozice komunistů jak ve 

studentském hnutí, tak i v pedagogickém sboru. Jedním z projevů slábnoucího 

vlivu komunistů na KU byla jednomyslná volba nového rektora pro studijní 

rok 1947/48 JUDr. Karla Engliše, řádného profesora národního hospodářství 

na právnické fakultě.  

                                                 
18 Jan Havránek - Zdeněk Pousta (red.), Dějiny Univerzity Karlovy/IV. 1918 - 1990, Praha 
1998, s. 431. 
19 Josef Polišenský, Historik v měnícím se světě, s. 107-108. 
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Nebylo náhodou, že byl zvolen pedagog z Právnické fakulty neboť 

podle tradice pravidelného střídání fakult byla na řadě právě Právnická fakulta. 

Je důležité vědět, že volba byla demokratická bez vnějších zásahů. Konala se 

3. června, kdy z dvaceti volitelů (z každé fakulty po čtyřech zástupcích) bylo 

v zasedací síni akademického senátu odevzdáno 19 platných hlasovacích lístků 

se jménem Karla Engliše. Volba se uskutečnila na základě platných 

ustanoveních z 27. 4. 1873, o organizaci akademických úřadů.20 Z toho 

vyplývá, že se volby neúčastnili zástupci Pedagogické fakulty, teprve nedávno 

zřízené. 

Reakce komunistické strany na volbu nového rektora byla okamžitá. 

Kromě přednesu na prvním řádném zasedání akademického senátu 3. října 

1947 sklidil prof. Karel Engliš komunistickou kritiku i za slova z dubna 1947, 

která pronesl v aule Masarykovy univerzity v Brně, kde mimo jiné kritizoval 

materiální pojímání hodnot a varoval před kolektivizací a odstranění 

individualismu. Karel Engliš věděl, že ač jeho zvolení a následný projev před 

akademickým senátem byly přijaté na univerzitě s nadšením, na politické 

scéně to bylo naopak. Z těchto důvodů se patrně rozhodl urychlit vlastní 

rektorskou instalaci a místo obvyklého předvánočního termínu zvolil již 9. 

prosinec téhož roku.21 Na adresu rektora a rovněž nově zvolených děkanů se 

nevybíravým způsobem vyjádřil ve Svobodném slově ministr informací a člen 

předsednictva ÚV KSČ Václav Kopecký, kde vyjadřuje své pochyby nad 

univerzitní reprezentací při blížících se oslav šestistého výročí založení 

Univerzity Karlovy v Praze. Nutno dodat, že Kopecký napadal verbálně nejen 

nového rektora, ale vysoké školy jako celek. Další varovný projev se objevil 

v článku Národního osvobození ze dne 5. prosince téhož roku: „Současný boj 

není malicherné hecování. Jde o boj tábora pokroku a reakce. Dělítkem u nás 

je otázka poměru k režimu vlády Klementa Gottwalda a ke KSČ. Každý jiný 

výklad je klamný“ . Václav Kopecký se ve svých projevech obrací, či spíše 

varuje, i ke studentům a studentským spolkům: „Udělali jsme velkou chybu, že 

                                                 
20 Jan Havránek - Zdeněk Pousta (red.), Dějiny Univerzity Karlovy 1918 - 1990, Praha 1998, s. 
266. 
21 Věda v Československu 1945 - 1953. Praha 1998, s. 260-261. 
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jsme pustili na vysoké školy všechny. Musíme se nyní snažit, aby možnost 

studií byla zajištěna především těm, kdož mají kladný poměr k režimu a 

k novému řádu…“ Jedním z oponentů Václava Kopeckého byl i student práv 

Emil Ransdorf, představitel studentského právnického spolku Všehrd a od 

února 1947 předseda SVS, kterému dokonce Kopecký hrozil vězením, naopak 

Ransdorf označoval ministrovy projevy za podobné těm z fašistického 

Německa.22  

Zpočátku se Kopeckého varování na adresu studentstva a vysokých 

škol více či méně míjela účinkem a nikdo jim nepřikládal zvlášť velkou 

pozornost. Ovšem obrat nastal až při Kopeckého výroku o úrovni vysokých 

škol, kdy vysoké školy nedávají ani takové vzdělání, jaké získá dělník, když si 

přečte komunistické noviny a že nesmějí být studenti proti komunistům, neboť 

být protikomunistický je velezrada.   

 

 

1.7    „Za rektora!“ 

 

Odezva ze strany univerzity nedala na sebe dlouho čekat.  Písemný podnět 

akademickému senátu, aby zaujal stanovisko k výrokům ministra informací 

dal profesorský sbor přírodovědecké fakulty v čele s jejím děkanem, prof. 

Vojtěchem Jarníkem. Po dlouhé debatě bylo akademickým senátem 

jednomyslně (po odchodu z rozpravy děkana pedagogické fakulty PhDr. 

Zdeňka Nejedlého) přijato stanovisko a následná zpráva podána do novin. 

Akademický senát 12. prosince tedy reagoval usnesením následovně: 

„Akademický senát University Karlovy odmítá obviňování university a jejich 

členů z vědecké neobjektivnosti a politické zaujatosti. Senát stojí za svým 

rektorem, jenž byl jednomyslně zvolen pro své vynikající vědecké zásluhy. 

Senát bude vždycky hájit plnou autonomii university a akademickou svobodu, 

                                                 
22 Jan Havránek - Zdeněk Pousta (red.), Dějiny Univerzity Karlovy/IV. 1918 - 1990, Praha 
1998, s. 264-267,271. 
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protože má za to, že tím prospívá blahu národa a státu, jemuž věrně sloužiti 

považuje za svou první povinnost.“ 23  

Stanovisko bylo zasláno jménem univerzity prorektorem prof. PhDr. 

Bohumilem Bydžovským, prezidentu republiky dr. Edvardu Benešovi, 

předsedovi vlády Klementu Gottwaldovi a ministru školství a osvětu Jaroslavu 

Stránskému. Bylo rovněž zveřejněno v rozhlasových a tištěných novinách, 

rovněž jej obdržely rektoráty všech vysokých škol v zemi.  

Jasnou a bezvýhradnou podporu se stanoviskem senátu Univerzity 

Karlovy v Praze vyjádřily profesorské sbory dalších universit a vysokých škol 

v republice (Palackého univerzita v Olomouci, Slovenská univerzita 

v Bratislavě, Masarykova univerzita v Brně, Vysoká škola technická dr. 

Beneše v Brně, Akademie múzických umění v Praze, Vysoká škola báňská 

v Ostravě, Akademie výtvarných umění v Praze, České vysoké učení 

technické).24  

Vystoupení Kopeckého vyvolalo značnou odezvu i mezi studenty. 

Výbor Spolku posluchačů filosofie Karlovy univerzity předložil 

akademickému senátu 18. prosince následnou rezoluci: „Spolek posluchačů 

filosofie u vědomí svých tradic a závazků vůči Karlově universitě přijímá tuto 

rezoluci:  

1. Odsuzujeme výroky pana ministra informaci pana Václava 

Kopeckého, které pronesl na veřejné schůzi, pořádané 

komunistickou sekcí VŠPS dne 3.12.1947, na adresu profesorského 

sboru Karlovy university a Jeho Magnificence rektora Karlovy 

university dra K. Engliše.  

2. Odmítáme jakékoliv útoky a pokusy o zasahování do akademické 

svobody vysokých škol a prohlašujeme, že budeme dbáti toho, aby 

zvláště nyní při blížícím se 600. jubileu Karlovy university, kdy 

k nám budou upřeny zraky celého kulturního světa, nebyla 

přebarvována duchovní náplň staroslavného učení Karlova.  

3. Odsuzujeme vyhrožování představitelům studentstva. 
                                                 
23 Tamtéž, s. 268. 
24 Tamtéž, s. 268-269. 
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4. Odmítáme se vší rozhodností snižující a urážlivé výroky pana 

ministra informací Václava Kopeckého o úrovni a ceně 

vysokoškolského studia. 

Našimi vzory jsou skuteční myslitelé, velcí duchové našich dějin a 

vedoucí filosofové, nikoliv útoční zástupci sekretariátů politických 

stran.“25  

Rovněž mladí národní socialisté se kriticky ohradili proti výrokům 

ministra Kopeckého. Ministrův projev dal podnět k celé řadě nesouhlasných 

projevů, článků, rezolucí a dalších nesouhlasných úvah, dostal se dokonce i na 

jednání vlády a na půdu Národního shromáždění.26  

Prof. Karel Engliš byl zbaven výkonu funkce na Právnické fakultě 

Akčním výborem Národní fronty ministerstva školství a osvěty 25. února 

1948, na žádost Akčního výboru Právnické fakulty. Den poté oficiálně požádal 

K. Engliš nového ministra školství Zdeňka Nejedlého (od 25.2.) o zproštění 

funkce rektora. Nový ministr na Englišovu žádost odpověděl kladně až 5. 

března 1948. I nadále však Karel Engliš zůstává členem profesorského sboru 

Právnické fakulty až do 31. 12. 1950. Podle dopisu Akčního výboru ze 14. září 

1948 neměl již K. Engliš přednášet a to „ze zdravotních důvodů“. Je však jisté, 

že si i nadále vypisoval přednášky a cvičení pro nadcházející semestry. 

Účelem tohoto „zvláštního jednání“ bylo zachování si plných požitků... jak o 

tom soukromě píše děkanu právnické fakulty J. Turečkovi. Karel Engliš se 

rovněž podílel na vzniku ČSAV a stává se jejím členem. Začátkem padesátých 

let opouští nedobrovolně Prahu a po ročním nuceném pobytu v Dolině u 

Kadaně se stěhuje do své rodné Hrabyni, kde žije až do své smrti (15. 6. 

1961).27 

Prof. Karel Engliš byl významný ekonom, filozof a tvůrce hospodářské 

teorie, rovněž ministr financí předešlých několika vlád, guvernér Národní 

banky československé v letech první republiky a prví rektor Masarykovy 

univerzity v Brně. Je však důležité se na osobnost Karla Engliš dívat i v jiných 

                                                 
25 Tamtéž, s. 270-271. 
26 Tamtéž, s. 271. 
27 Věda v Československu 1945 - 1953. Praha 1998, s. 267-272. 
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souvislostech. Byl posledním rektorem Univerzity Karlovy v Praze hájící její 

autonomii a nezávislost na politickém režimu. Jeho spory s ministrem 

Kopeckým, či dalšími apologety-vyznavači té své „jediné pravdy“ nebyly 

zdaleka jen sporem mezi rektorem a jimi. Dochází zde již ke konfrontaci mezi 

principem univerzitní autonomní tradice, vědeckého nezávislého bádání a 

snahou o destrukci nezávislosti vysokého učení a podřízení se státní moci, 

resp. jedné straně a jedné ideologii, s tím je samozřejmě spojen vzdělávací 

proces a výchova nové mladé generace v „nové lepší společnosti“.  

 

 

1.8    Studenti a politická situace v zemi, resp. na univerzitě do 

Únoru 1948 

 

Demokratické volby v Československu, které se uskutečnily 26. května 

1946 a byly první od konce války, vyhráli komunisté s 37,94 % (v Čechách 

40,17 %, na Slovensku 30,48 %) a v parlamentu tak získali 114 mandátů (55 

národní socialisté, lidová strana 46 a sociální demokraté 39 poslanců). 

Následné rozdělení ministerských funkci 2. července téhož roku bylo takové, 

že komunisté získali v třetí vládě národní fronty 9 křesel (KSČ 7 + KSS 2), 

demokraté, národní socialisté a lidovci po 4 křeslech, sociální demokraté 3, 

dva ministři Ludvík Svoboda a Jan Masaryk byli bezpartijní.28  

Tak vypadala obecně politická situace v zemi, nikoliv však na 

univerzitě. Ve studentských spolcích se profilovaly dva bloky, kdy v převaze 

byl „demokratický“ (národní socialisté a lidovci) oproti bloku „pokrokovému“ 

(komunisté a sociální demokraté). Tento vývoj, kdy komunisté ztráceli svůj 

vliv zaznamenal SVS, kde se stal jeho předsedou v únoru roku 1947 Emil 

Ransdorf (národní socialista). Levice měla celkově vliv na filozofické fakultě a 

uměleckých vysokých školách. Komunisté si udrželi vliv v SČM (svaz 

československé mládeže), ve studentské komisi ÚRO (ústřední rada odborů) a 

v některých menších studentských organizacích.  Na začátku roku 1948 měli i 

                                                 
28 František Čapka, Dějiny zemí Koruny české, Praha 1999, s. 726, 727. 
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nadále převahu ve dvou největších univerzitních spolcích (Spolek českých 

mediků a Spolek českých právníků Všehrd) nekomunističtí studenti.  

Ke změně došlo na Filozofické fakultě v SPF (Spolek posluchačů 

filozofie), kdy se v tomto tradičně levicovém spolku stal jeho předsedou 

nestraník Vladimír Peška. SPF byl v prvních dvou letech pod vlivem 

komunistických studentů (správa spolku byla pod jejich dvou třetinovou 

kontrolu), avšak později začali ztrácet vliv. Na podzim roku 1947 se konaly 

volby do šestnáctičlenného výboru SPF. Komunisté v nich získali 6 mandátů 

(před dvěma lety to bylo 12) a sociální demokraté 1, jejich oponenti národní 

socialisté a lidovci získali dohromady 7 mandátů (dříve to byly jen 2), zbylé 

dva mandáty připadli dvěma nestraníkům, z nichž již zmíněný student 

Vladimír Peška byl zvolen předsedou spolku. 

Oslabování komunistických pozic ve studentských spolcích vrcholí ve 

dnech 30 - 31. ledna 1948, kdy probíhá valná hromada Svazu vysokoškolského 

studentstva. Národní socialisté získali 14 mandátů, studenti z lidové strany 12, 

komunističtí studenti 10 a sociální demokraté 4 mandáty. Studenti 

z „demokratického“ bloku získali dvoutřetinovou většinu ke zrušení v SČM (ta 

byla povinná z valné hromady SVS z 8. dubna 1946) 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Jan Havránek - Zdeněk Pousta (red.), Dějiny Univerzity Karlovy/IV. 1918 - 1990, Praha 
1998, s. 256-257,261,272,438. 
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2. Změny a ideologizace Univerzity Karlovy v Praze 

 

 

2.1    Únor 1948 

 

V únoru 1948 se československá vláda dostává do politické krize. 20. 

února podává demisi 12 ministrů z nekomunistických stran. Po celé zemi se 

konala masová shromáždění, kde si účastníci mohli poslechnout s úst 

Klementa Gottwalda komunistickou variantu řešení vládní krize. Vznikají 

akční výbory Národní fronty a vytvářejí se Lidové milice. Tlak komunistů sílí 

a 24. února proběhla generální stávka, které se účastnilo více než 2,5 milionu 

občanů. Následující den v odpoledních hodinách podepisuje prezident 

republiky Edvard Beneš komunistický návrh na novou vládu, kde v 25 

členném vládním kabinetě měli 13 ministerských křesel získat komunisté, 3 

křesla měla náležet bezpartijním ministrům a zbylých devět křesel získali 

ministři nekomunistických stran, ovšem v té době již zcela loajální 

komunistické straně. Nekomunistické strany Národní fronty nebo lépe řečeno 

„obrozené“ Národní fronty se postupně transformovaly v neškodné „útvary“ a 

zcela závislé na KSČ.30  

 Situace na univerzitě byla rovněž hektická a zasloužili se o to zejména 

studenti nekomunistických stran, kteří patrně jediní či jedni z mála lidí 

z Československa, dali veřejně najevo svůj nesouhlas proti krokům KSČ a 

postupnému nástupu totalitní moci. 23. února ve večerních hodinách se po 

skončení shromáždění studentů národně-socialistické strany za účasti jejich 

poslanců v Obecním domě vydal poklidný průvod Prahou směrem k Hradu za 

prezidentem Edvardem Benešem pro studenty stále ještě garantem 

demokracie. Několika tisícový průvod dospěl Nerudovou ulicí až k Pražskému 

hradu, kde byla pozdě večer přijat prezidentem pětičlenná delegace, 

vyjadřující mu sympatie a podporu v nadcházejících dnech. Ačkoliv byli 

zatýkáni někteří předsedové studentských spolků, nedali se studenti zastrašit a 

                                                 
30 František Čapka, Dějiny zemí Koruny české, Praha 1999, s. 734-736. 
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i nadále demonstrovali a vedli vášnivé diskuse po celé Praze. Přesto však 

mnohdy museli uvolnit prostor početnějším davům provolávající věčnou slávu 

Klementu Gottwaldovi. Aktivitu rozvíjeli i komunističtí studenti, kteří se 

všemožným způsobem snažili podporovat kroky své strany. Účastnili se spolu 

s dělnictvem demonstrací, připravovali různé plakáty a agitační letáky nebo 

posloužili jako spojky a kurýři. 

25. února se naposledy konal mohutný a čistě studentský manifestační pochod 

z Karlova náměstí na Hrad za prezidentem Benešem. Účastnilo se ho více než 

5 tisíc studentů (rovněž i někteří učitelé a novináři). Tentokrát však již proti 

manifestaci zakročily v Nerudově ulici a blízkém okolí složky SNB. Řada 

studentů byla zraněna a jeden student dokonce postřelen. Podle zprávy 

ministerstva vnitra bylo 118 účastníků zatčeno a průběžně do 14 dnů 

propuštěno. 

 A jak na tyto dny reagovala univerzita „nestudentská“? Říci téměř 

nijak by bylo příliš troufalé a přehnaně odsuzující. Univerzitní kanceláře 

pracovali téměř běžným životem, vyřizovaly běžné úřední záležitosti a 

připravovaly se na jubilejní oslavy univerzity. V Národním divadle se konal 

ustavující sjezd Svazu československo-sovětského přátelství za skutečně 

reprezentativní účasti, za SSSR zde byla delegace s náměstkem ministra 

zahraničí V. A. Zorinem (blížilo se 30. výročí založení sovětské armády), 

domácí politickou scénu reprezentoval K. Gottwald, V. Kopecký, L. Svoboda 

a někteří bývalí ministři. Nechyběli ani představitelé univerzity, rektor K. 

Engliš a děkan Právnické fakulty C. Horáček.31 

 

 

  

 

 
 
 

                                                 
31 Jan Havránek - Zdeněk Pousta (red.), Dějiny Univerzity Karlovy/IV. 1918 - 1990, Praha 
1998, s. 274-279. 
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2.2    Oslavy 600. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze 

 
 

A tak nedlouho po Vítězném únoru si v dubnu v roce 1948 Univerzita 

Karlova v Praze, první vysoké učení na sever od Alp, připomněla jubilejní 

oslavy 600. výročí svého založení. Stejně tak jako při 500. výročí založení 

nebylo univerzitě dopřáno prožít své jubileum v celkové pohodě a politickém 

klidu v zemi. Na tuto velkolepou událost se domácí odborná veřejnost 

připravovala již několik let předem a kromě ní ji reflektovala i veřejnost 

neodborná. Univerzita v praze se však těšila vážnosti a úcty nejen doma, ale i 

v zahraničí. Vladislavský sál proto přivítal i zástupce zahraničních univerzit a 

dalších hostů z řad diplomatického sboru. Nová domácí politická scéna viděla 

příležitost oslavit jubileum v novém ideologickém duchu.  

Oslavy měly probíhat jak v duchu akademickém, tak i napříč celé 

společnosti a jako mezinárodní událost. Na změnu politického klimatu 

reagovali pozvaní hosté a zástupci zahraničních univerzit zrušením svého 

pozvaní. Z dříve již ohlášených 74 univerzit jich přislíbilo účast a vyslalo své 

zástupce 46, přesto však lze konstatovat, že zahraniční účast byla doslova 

světová. Oslav se zúčastnili zástupci z Belgie, Bulharska, Egypta, Francie 

(mimo jiné „mateřská“ univerzita Sorbonna), Íránu, Itálie, Jugoslávie, 

Kolumbie, Maďarska, Polska, Rumunska, Spojených států amerických, 

Sovětského svazu, Španělska, Uruguaye a Švýcarska.  

Samotné oslavy však daly připomenout i neblahým událostem z doby 

před koncem 2. světové války, kdy Němci odvezli kromě vzácných archiválií i 

zakládací bulu Karla IV. Ze 7. dubna 1948, schvalovací listinu papeže 

Klimenta VI. Z 26. ledna 1947, rektorské žezlo a žezla teologické, filozofické, 

právnické a lékařské fakulty. V roce oslav probíhaly rekonstrukční práce po 

celém Karolinu, včetně velké auly. Přesto se podařilo aulu provizorně 

zpřístupnit a zahraniční hosté mohli být přivítáni přímo na starobylé 

univerzitní půdě. Druhým reprezentativním místem oslav by Vladislavský sál 

Pražského hradu. 
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 Studenti slavili jubileum své Alma mater typicky majálesovým 

zvykem, kdy během hlavních oslav probíhaly po Praze pestré karnevalové 

průvody, jízda Karla IV. na motocyklu v doprovodu heroldů, bubeníků a 

pištců. Studenti konzervatoře představili Mastičkáře a hry Tří Marií. Rovněž 

se konaly po Praze studentské dobrovolné brigády (Strahov, Stromovka). 

 5. dubna se ráno v chrámu sv. Víta konala slavnostní bohoslužba, ale 

ne jen v římskokatolickém kostele tomu tak bylo, nýbrž i v českobratrském 

evangelickém kostele sv. Salvátora, československé v Husově sboru a 

v kostele sv. Cyrila a Metoděje náležící pravoslavné církvi. Ne však pouze 

křesťanské církve si připomněli 600. výročí založení univerzity v Praze, ale i 

židovská obec ve Staronové synagoze. Tentýž den byl v katedrále sv. Víta 

před sarkofágem Karla IV. položen z rukou zástupců akademického senátu a 

studentstva kovový pamětní věnec. Téhož dne se ve Vladislavském sálu 

Pražského hradu uskutečnilo zasedání akademické obce, kde zazněl projev 

rektora prof. Bohumila Bydžovského, děkana Filozofické fakulty profesora J. 

B. Kozáka a dalších sounáležící s univerzitou. V dalších dnech tomu nebylo 

jinak, Vladislavský sál byl svědkem dalších pozdravných projevů z řad vlády, 

včetně jejího předsedy Klementa Gottwalda a předsedy Národního 

shromáždění. V hlavní jubilejním den oslav, 7. dubna hostil Vladislavský sál 

prezidenta Edvarda Beneše, jehož slavnostní řeč se především dotýkala 

historie univerzity, její mravní stránky, svobodného myšlení a tolerance mezi 

lidmi, přesto však zde byla cítit i jistá rezignovanost na současný stav v zemi a 

novou nastupující ideologii. Poslední slova jeho projevu zněly: „Ale ani letošní 

600. výročí naší university neslavíme v dobách klidných. Tři roky po 

nejhroznější válce v dějinách lidstva není dosud mezi národy a státy míru, 

jehož si všichni toužebně upřímně a z plného srdce přejeme. Aby tato 

přirozená lidská touha doprovázená svobodou víry, vědy, myšlení a vyznání 

byla splněna, je třeba stále znovu pěstovat a uskutečňovat všestrannou 

duchovní svobodu, která je podmínkou každého opravdového duchovního 

života a duševní práce vůbec. Tato svoboda založená na úctě člověka k člověku 

a na obecné snášenlivosti, jejímž sídlem naše universita už svou tradicí 
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vždycky byla, dovede bohdá opět v míru Universitu Karlovu a nás všechny s ní 

k šťastnému rozkvětu a opravdu šťastné budoucnosti.“ 

 Oslavy i nadále připomínala nejen velká výstava archivních dokumentů 

univerzity a dalších jejích památek v Uměleckoprůmyslovém muzeu a 

expozice rukopisů a starých tisků v Národní a univerzitní knihovně, ale i 

celorepublikové přednášky (např. Spolek posluchačů filozofie) jako jistá forma 

prezentace univerzity. Z pera profesorů Filozofické fakulty O. Odložilíka, V. 

Vojtíška, V. Chaloupeckého, B Ryby byly napsány významné publikace 

k tomu to jubileu. Kromě vydání těchto publikací nechala univerzita razit i 

jubilejní stříbrné a pamětní medaile (podle návrhu prof. O. Španiela), kde na 

líci byl znázorněn její zakladatel císař a král Karel IV., na rubu byl zobrazen 

gotický arkýř Karolina. Univerzita přijala i různé dary ke svému výročí a to 

nejen od jiných vysokých škol a univerzit v podobě různých medailí, ale i 

peněžní dary od občanů, podniků a institucí (Union banka darovala univerzitě 

Graduál mistra Václava, vzácný iluminovaný rukopis z předhusitské doby).32 

 

 

2.3    Budování „nové“ univerzity 

 

Po Vítězném únoru se neočekávaly změny pouze ve společnosti, resp. 

v běžném životě občanů, nýbrž i ve školských institucích. Už projev v roce 

1948 generálního tajemníka KSČ Rudolfa Slánského na listopadovém 

zasedání ÚV KSČ o nutnosti regulovat výběr studentů na střední a vysoké 

školy jasně naznačil jak rasantní změny čekají nejen vysokoškolské studium, 

ale především zásadní změny v samotné organizaci vysokých škol a univerzit. 

Není se však čemu divit, nová doba si vyžadovala nové lidi, kteří by vyrůstaly 

pod stálým dohledem státu a v jeho ideologii. Nikoliv již tradičně univerzita a 

samotný její uchazeč, ale státní moc určovala kdo bude studovat a co bude 

studovat.33  

                                                 
32 Tamtéž, s. 284-292. 
33 Tamtéž, s. 294. 
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 O tom kdo bude studovat, se předběžně rozhodovalo již na středních 

školách, dále při přijímacím řízení, kde se nejen zjišťoval třídní původ 

uchazeče, ale i jeho osobní ideologická zdatnost. Tyto podmínky pro uchazeče 

o studium na vysokou školu měly, zejména ve školním roce 1948/49, na 

starosti zápisové komise zřízené akčním výborem Národní fronty, které byly 

v kontaktu jak s ředitelstvím škol, tak i s národním výborem pod který uchazeč 

o studium spadal. Součástí vysokoškolské reformy byly i kolektivní způsoby 

práce a studia (povinnost na přednáškách, kontrola cvičení, dílčí nebo 

postupové zkoušky či studentské kroužky), student byl tak neustále pod 

dohledem. Otázka pro budoucího studenta, který obor by chtěl studovat, mohla 

být někdy ovlivňována i z hlediska potřeb národního hospodářství. Postupně se 

zaváděla výuka společenských nauk, které byly východiskem pro pozdější 

povinné studium marxistické filozofie, politické ekonomie a vědeckého 

komunismu. Reformní komise pod dohledem ministerstva školství a osvěty 

sestavovaly studijní plány a pro vysokoškolské obory se stávaly závaznými.  

 Vysokoškolské reformy se postaraly o vznik několika nových fakult na 

univerzitě v Praze. Týkalo se to začátku padesátých let 20. století, kdy kromě 

zcela nových fakult vznikaly nové štěpením jedné fakulty. A tak školní rok 

1952/53 byl premiérovým pro fakulty filozoficko-historickou, filologickou, 

biologickou, geologicko-geografickou a matematicko-fyzikální fakultu. 

Některé nové fakulty časem zanikly nebo se opět přeměnily v jiné.34 

 Zcela novou podobu vysokoškolského zřízení a organizační struktury, 

přináší nový Zákon o vysokých školách (č. 58/1950 Sb.), který 18. května 

1950 předkládá ke schválení Národnímu shromáždění staronový ministr 

školství a osvěty Zdeněk Nejedlý. 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Tamtéž, s. 298-300. 
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2.4    Akční výbory Národní fronty  

 

V únoru 1948 se v celé zemi utvářely akční výbory, které postupně 

rozhodovaly o vedení centrálních úřadů, ovládly redakce tisku, aktivně se 

zbavovaly nepohodlných ředitelů škol a stavěly se do čela různých 

společenských organizací. Jeden z prvních výnosů Akčního výboru Národní 

fronty (AVNF) se týkal profesora Karla Engliše. František Lón, tehdejší 

zmocněnec AVNF, v dopisu Akčnímu výboru Právnické fakulty z 25. února 

mimo jiné uvádí, že na žádost AVNF na Právnické fakultě UK zprošťuje 

„s okamžitou platností až do dalšího opatření“ výkonu funkce Karla Engliše a 

další jeho kolegy profesory, např. Vratislava Buška, Ladislava Voštu, Jana 

Matějku a další. Těmto čistkám neunikli ani někteří studenti Právnické fakulty 

jako již zmíněný socialista Emil Ransdorf (předseda Svazu vysokoškolského 

studentstva, představitel studentského spolku právníků Všehrd). Obdobné 

výnosy Františka Lóna byly určeny i fakultě filozofické, lékařské, 

přírodovědecké a pedagogické.35  

Na Filozofické fakultě v Praze přečetl 4. března na schůzi 

profesorského sboru její děkan J. B. Kozák přípis Akčního výboru Národní 

fronty ministerstva školství a osvěty, který oznamoval ukončení (zastavení) 

činnosti některých pedagogů a posluchačů na fakultě. Tato neradostná zpravá 

se týkala profesorů a docentů Miloslava Hýska, Josefa Huttera, Otakara 

Machotky, Ladislava Hegera, Zdeněka Kalisty, Huberta Ripky, Cyrila 

Stejskala a Zdeňka Ullricha. Nově pověřenými historiky ministerstvem 

školství byli Václav Husa, Oldřich Říha a Jaroslav Charvát, Anna J. Patzaková 

(hudební věda) a Ludvík Svoboda (filozofie). Na schůzi rovněž vystoupila 

prof. Růžena Vacková a jako jediná velmi ostře reagovala na resultát státního 

převratu, přesněji na vylučování jejich kolegů ze zaměstnání a studentů ze 

studií. Zejména však protestovala proti vylučování studentů, kteří se účastnili 

protestních akcí 25. února 1948 (manifestační pochod na Pražský hrad), sama 

tehdy na schůzi prohlásila: „Pokud jsem byla svědkem a pokud jsem se 

                                                 
35 Tamtéž, s. 279-280. 
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účastnila manifestací, prohlašuji..., že byly povahy mravní, a byla-li kritériem 

vylučování posluchačů účast na manifestaci, pak chci sdílet jejich osud.“36 

Nuže tedy i Růženě Vackové byla ukončena činnost na fakultě, v roce 1950 

následovalo její zatčení a ve vykonstruovaném procesu byla odsouzena pro 

špionáž na 22 let. Teprve až po sedmnácti letech, na základě amnestie z roku 

1967, se mohla Růžena Vacková vrátit domů. Prof. Arnošt Kolman, který byl 

po válce povolán ministrem školství a osvěty Zdeňkem Nejedlým z moskevské 

univerzity, obsadil na Filozofické fakultě nově vzniklou stolici sovětské 

filozofie (nešlo o nic jiného než o šíření marxistického světového názoru) a 

snažil se vysvětlit profesorskému sboru, že 25. únor je třeba chápat jako další 

stupeň vývoje národní revoluce z května 1945. Kolman se stal 26. února spolu 

s profesorem srovnávacích dějin literatur slovanských Juliem Dolanským-

Heidenreichem členem akčního výboru pražských vysokoškoláků. V dubnu a 

květnu roku 1948 pak prověřovací komise akčních výborů nelenily a rozjely 

akci „očisty“, která měla za úkol prověřovat národní a politickou spolehlivost 

posluchačů vysokých škol. Součástí těchto prověrek byl ústní pohovor a 

k vyplnění dotazníku. Otázky se týkaly jak okupace (členství ve Vlajce, 

studium na německých školách, spolupráce s médii po 15. březnu apod.), tak i 

pookupačního období (účast na únorových demonstrací, podepsání prohlášení 

proti Gottwaldově vládě, zatčení apod.). Bez souhlasu akčního výboru nemohl 

být kandidát připuštěn k závěrečným zkouškám či rigorózním zkouškám.  

V kompetenci Akčních výborů Národní fronty bylo rovněž prověřování 

promovaných doktorů a případně navrhnout Akademickému senátu odnětí 

titulu. Cílem těchto akcí byla „likvidace všech politických pozic reakce“. 

Smutné ovšem bylo, že rozhodnutí akčních výborů bylo akademickými grémii 

akceptováno a staly se tak podstatným, určujícím centrem, které se dostalo do 

role nadřazeného orgánu.37 

 

                                                 
36 Věda v Československu 1945 - 1953. Praha 1998, s. 17. 
37 Jan Havránek - Zdeněk Pousta (red.), Dějiny Univerzity Karlovy/IV. 1918 - 1990, Praha 
1998, s. 280-282, 439-440. 
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2.5    Studijní prověrky 

 

K rozsáhlejšímu tlaku studentstvo začíná docházet v roce 1949, resp. ve 

školním roce 1948/49, kdy na základě výnosu ministra školství Zdeňka 

Nejedlého z 30. listopadu vznikají tzv. studijní prověrky. Vznikalo mnoho 

desítek tříčlenných subkomisí tvořených komunistickými studenty, kteří měli 

hodnotit a kontrolovat studium svých kolegů studentů, zdali řádně studují a 

nezapisují se na semestry z důvodu různých výhod. Ovšem už podle složení 

subkomisí bylo jasné, že půjde především o politickou „čistku“ na fakultách 

všech vysokých škol. Za řádné provedení studijních prověrek na každé fakultě 

odpovídal příslušný předseda výboru KSČ.38  

„Prim nejlépe“ prověřené fakulty univerzity v Praze držela Právnická 

fakulta, kterou muselo opustit 42,2 % studentů (neprověřených právníků 

brněnské Masarykovy univerzity bylo dokonce až 45,5%), což představovalo 

1400 posluchačů. Se studiem na Filozofické fakultě se muselo nedobrovolně 

rozloučit 21,2 %, tedy 766 studentů (z toho 327 se ke komisi nedostavilo). 

Z Lékařské fakulty v Praze odešlo 20,8 % studentů, Přírodovědeckou fakultu 

opustilo 15,6 %. Byla zde však i možnost se odvolat proti rozsudku 

prověrkové komise. Ze všech fakult Karlovy univerzity v Praze se nejvíce 

odvolávali studenti medicíny, kdy z celkového počtu 824 neprověřených 

mediků se jich odvolalo 584. Některým studentům byl umožněn návrat na 

fakultu až po několika měsíční či až dvouleté praxi ve výrobním procesu a na 

základě kladného posudku. V důsledku činností prověrkových komisí bylo na 

univerzitě znemožněno dokončit studium přibližně 3 600 mladým lidem (z 

celkového počtu posluchačů univerzity to bylo více než 24 %).39 

 

 

 

                                                 
38 Věda v Československu 1945 - 1953. Praha 1998, s. 17-18. 
39 Jan Havránek - Zdeněk Pousta (red.), Dějiny Univerzity Karlovy/IV. 1918 - 1990, Praha 
1998, s. 296. 
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2.6    „Přestavba“ fakulty 

 

Součástí represivní politiky nového režimu byla rovněž „přestavba“ 

univerzity, resp. Filozofické fakulty a postupná likvidace její autonomie. Na 

Filozofické fakultě si hlavní pozornost „vysloužily“ obory filozofie, 

sociologie, historie a filologická sekce. Řada pedagogů byla zbavena možnosti 

vyučovat a z důvodu neplnění svých pedagogických povinností a následně 

vyloučena. Některé osobnosti však nemohl režim zbavit jejich pedagogické 

práce pro jejich silnou autoritu a mezinárodní uznání (ne vždy), proto byli 

režimem trpěni a „odešli“ až když byli penzionovaní. Bohužel bylo i nemálo 

případů, kdy se řada kantorů stala obětí vykonstruovaných obvinění 

z velezrady a podvracení lidově demokratického zřízení, následovaly výslechy 

a věznění. 

Filozofický seminář, v jehož čele stál v roce 1950/51 profesor Ludvík 

Svoboda se postupně přetvořil v katedru marxismu-leninismu, kde již nebylo 

místo pro docenta Jana Patočku (nejvýraznější osobnost naší filozofie 20. 

století) a Jaromíra Červenku. Přicházeli (vraceli se) však i noví kantoři, 

připomenu alespoň Arnošta Kolmana, který zde již byl zmíněn a i jeho životní 

pouť byla vskutku pestrá. Obor sociologie byl v roce 1949/50 zrušen úplně 

jako „buržoasní pavěda“ a v následujícím roce odchází do předčasné penze 

její představitel sociolog a filozof prof. Josef Král. V historických disciplínách 

byly osudy nechtěných československých historiků různé. Jedním z nich bylo 

již zmíněné „trpění“ pedagogů novým režimem a jejich následný odchod do 

penze, to se týkalo například Karla Stloukala, profesora obecných novověkých 

dějin. Do exilu odchází profesor československých dějin Otakar Odložilík. 

Výuka byla zastavena lektoru metodiky dějepisu Otakaru Dorazilovi. Jedni 

odcházeli a druzí přicházeli. Novými profesory historického semináře byli 

Oldřich Říha, Václav Husa a Jaroslav Charvát. Na výuce světových dějin se 

podílel Josef Polišenský, který se podílel na obnově fakulty hned po 

osvobození. Bohužel, uměl být režim vůči některým pedagogům mnohem 

krutější. Obvinění z velezrady proti lidově demokratickému zřízení a 
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následnému věznění byli podrobeni doc. Zdeněk Kalista, profesoři klasické 

archeologie Růžena Vacková a její kolega Jindřich Čadík, klasický filolog 

Bohumil Ryba a literární kritik a překladatel, profesor srovnávací literatury 

Václav Černý. Propuštění některých odborníků kolegů zabránili ve filologické 

sekci děkan Filozofické fakulty Bohuslav Havránek a rektor univerzity Jan 

Mukařovský, který některým svým propuštěným kolegům pomohl najít místa 

ve vědeckých institucích. Přesto se však oba profesoři, ideologicky ztotožněni 

s politickou mocí, spolupodíleli na destrukci univerzity tehdejším novým 

režimem.40 

 

 

2.7    „Reformované“ studium na Filozofické fakultě 

 

„Nový“ školní rok 1948/49 na Filozofické fakultě začal skutečně 

reformovaně a zcela v novém duchu. Jednu z velkých novinek byl nový 

studijní řád, který byl spíše o povinnostech studenta než o jeho právech. Při 

zápisu do prvního ročníku byla pro nové studenty připravena otázka, zda-li 

studovat učitelský program či neučitelský-odborný a ve třetím ročníku se 

mohli studenti rozhodnout pro třetí a to badatelský, který později splynul 

s badatelským studijním programem. Studium bylo dvou-oborové, rozdělené 

na základní a průvodní (vedlejší) obor, původně rozvrženo na osm semestrů 

pro oba obory, později zredukováno na šest semestrů pro vedlejší obor, pro 

základní zůstalo osm semestrů. Podle studijního plánu byla stanovena pro 

každý předmět v nižších semestrech osmi hodinová výuku týdně.  

Vedle toho byly povinné pro všechny studenty všech ročníku i 

předměty programu společného základu (úvod do studia vědeckého světového 

názoru – marxismu-leninismu, výklady a semináře o sovětské vědě a ruské 

odborné terminologii a problémy teorie národa a státu), v dalších letech byl 

program postupně měněn a doplňován o nové předměty. Čas výuky odborných 

předmětů se úměrně krátil zvyšování času výuky pro předměty společného 

                                                 
40 Tamtéž, s. 440-442. 
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základu a zejména povinná docházka a účast na seminářích a cvičeních brzdila 

nadané studenty v jejich individuálnímu rozhledu a bránila tak liberálnímu 

přístupu ke studiu. Vysokoškolské studium, které dříve těžilo právě z 

volnějšího a individuálního přístupu k výuce se nyní dostávalo na úroveň 

středoškolského systému povinné výuky. Nutno s lítostí konstatovat, že tento 

vysokoškolský studijní systém minulých let přetrval na některých vysokých 

školách až dodnes.41 

 

 

2.8    ADK 

 

Pro posílení kádrových posil na fakultě byly zavedeny  internátní kurzy pro 

vybrané mladé dělníky (bez středoškolského vzdělání). V lednu 1949 tito 

mladí lidé, vesměs komunisté, nastoupili do kurzů a na podzim téhož roku byli 

zapsáni do prvního ročníku na fakultě. Absolventi dělnických kurzů (ADK) 

byli vtaženi do pro ně neznámého, „buržoazního“ prostředí, avšak posíleni 

notnou dávkou ideologie vládnoucího režimu. Pomocnou ruku pak nalezli u 

fakultních komunistických studentů. Mnohdy docházelo k porušování 

učitelské autority a projevům arogance ze strany studentů. Součástí této nové 

každodennosti bylo někdy až groteskní vzájemné soudružské tykání.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                 
41 Tamtéž, s. 444-445. 
42 Tamtéž, s. 442-443. 
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2.9    Nový vysokoškolský zákon z 18. května 1950 

 

Nový školský zákon anuloval předchozích několik desítek školských 

zákonů a nařízení. Měl zasáhnout původní univerzitní tradice a podřídit je 

státnímu dohledu. Dochází k zásadním změnám ve struktuře vysokých škol  a 

rozbití jejich autonomie. Cílem nových vysokých škol bylo „vychovávat“ 

politicky kvalifikované vysokoškolské odborníky pro život v nadcházející 

nové společnosti jak o tom vypovídá první paragraf zákona. 

 Rektor vysoké školy byl jmenován prezidentem republiky. Na návrh 

Státního výboru pro vysoké školy jmenoval ministr školství věd a umění 

děkany a proděkany vysokých škol. Ministerstvo dále získalo pravomoc 

zřizovat nové katedry. Tři z nich zajišťovaly výuku předmětu marxismu-

leninismu (katedra základů marxismu-leninismu, dialektického a historického 

materialismu a katedra politické ekonomie). Ministerstvo vydávalo studijní a 

zkušební řády, plány a studijní osnovy. V jeho pravomoci bylo kdykoliv dle 

potřeby dosazovat na katedry nové kantory z různých fakult a  dokonce i 

jiných vysokých škol. Rektor Univerzity Karlovy v Praze odpovídal za chod 

univerzity, včetně za práci univerzitních funkcionářů, avšak sám byl 

odpovědný ministru školství věd a umění. Nebylo dopřáno setrvat  ani 

akademickému senátu do budoucna a tak 23. června 1950 zasedal naposledy. 

Majetek vysokých škol připadl samozřejmě státu. 

  Stát přebíral zodpovědnost za studenty, koleje a menzy. Poskytl 

studentům levné stravování a ubytování na kolejích. Ke studiu motivoval 

vysokoškoláky různými druhy stipendií jako například podniková, krajská 

nebo sociální stipendia. Ovšem tak jako stát přejímal majetek vysokých škol 

pod svou kontrolu, tak i majetek studentstva přešel na stát, např. menzy a 

koleje, kde studenti ztratili své samosprávné rozhodování. 

 Zákon zásadně zasáhl některé fakulty našich univerzit a to Univerzity 

Karlovy v Praze a Palackého univerzity v Olomouci, kdy jim byly jejich 

teologické fakulty (Bohoslovecká fakulta a Cyrilo-Methodějská fakulta) 

vyňaty z univerzitní struktury a „přiděleny“ pod Státní úřad pro věci církevní. 
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 Byly nově definovány orgány vysokých škol, funkční období 

vysokoškolských činitelů bylo pozměněné stejně jako dosud užívané 

akademické tituly. Byly zavedeny nové skupiny vysokoškolských učitelů 

(profesoři, docenti, lektoři, odborní asistenti, asistenti a odborní instruktoři). 

Vznikají nové kategorie vědeckých a uměleckých aspirantů. Pro vznik nového 

vysokoškolského zákona, posloužil vysokoškolský vzor a zkušenosti ze 

Sovětského svazu.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Jan Havránek - Zdeněk Pousta (red.), Dějiny Univerzity Karlovy/IV. 1918 - 1990, Praha 
1998, s. 299-303. 
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3. Působení Václava Černého na UK v Praze do roku 

1951 

 

 

3.1    Životopis V. Černého 

 

Prof. PhDr. Václav Černý byl literární kritik a teoretik, historik umění, 

komparatista, bohemista a překladatel z románských jazyků. Narodil se 26. 

března v roce 1905 v Jizbicích u Náchoda, jako syn řídícího učitele z České 

Čermné. Na základě přijímacího řízení nastoupil v září roku 1916 do primy 

reálného gymnázia v Náchodě.44 V roce 1921 jako premiant kvinty opouští 

školu a odjíždí na studia do Francie, kde nastoupil do Carnotova lycea 

v Dijonu, které úspěšně absolvoval v roce 1924. V letech 1924 – 1929 

studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze bohemistiku a 

romanistiku. V září roku 1931 se Václav Černý oženil s Miloslavou 

Moravcovou a o šest let později 26. července se manželům Černým narodila 

dcera Miloslava. Začátkem třicátých let pracoval jako sekretář v Institutu 

slovanských studií v Ženevě (Institut des études slaves), kde působil i jako 

docent literární komparatistiky a obecné literární vědy. Ve druhé polovině 

třicátých let (od roku 1936) působil jako docent na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze a od roku 1938 jako mimořádný profesor na 

Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.45 V této době zakládá 

významný kulturní časopis Kritický měsíčník, který rediguje až do roku 1942 

a následně je jeho vydavatelem a redaktorem v letech 1945-1948. Během 

druhé světové války, kdy byly české vysoké školy v Československu 

uzavřeny, vyučoval na reálném gymnáziu v Praze a rovněž se stal členem 

Národního revolučního výboru inteligence spolu s Vladislavem Vančurou, 

Bedřichem Václavkem, Františkem Halasem. K většímu rozvinutí činnosti 

výboru však nedošlo, neboť po zásahu gestapa na jaře v roce 1942 byl Vančura 

                                                 
44 Menclová Věra; Vaněk Václav a kolektiv autorů, Slovník českých spisovatelů, Libri 2005. 
45 Černý Václav, Paměti I. (1921-1938), Atlantis, Brno, 1994. 
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v červnu v Praze popraven a Václavek deportován do Osvětimi, kde o rok 

později umírá na skvrnitý tyfus. Sám Černý byl ke konci války vězněn 

gestapem v Pankrácké věznici.46 Po II. světové válce působil Václav Černý 

kromě vědeckého působení na Univerzitě Karlově v Praze i v České národní 

radě, Zemském národním výboru, v Syndikátu českých spisovatelů, Pen-klubu 

atd. Od roku 1945 působil jako profesor srovnávacích dějin literatury na 

Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, odkud v roce 1951 po zrušení 

komparativních dějin literatury („jako buržoazní nákaza“) odchází 

z univerzity. V roce 1952 byl obviněn z vlastizrady avšak po smrti K. 

Gottwalda byl pro nedostatek důkazů propuštěn. V letech 1953 – 1961 

pracoval jako vědecký pracovník kabinetu pro moderní filologii ČSAV a až do 

roku 1968 byl členem komise pro soupis rukopisů při ČSAV. V roce 1960 

pracoval jako vědecký pracovník v zámecké knihovně v Mladých Vožicích, 

kde se mu podařilo objevit dosud dvě neznámé hry španělského barokního 

dramatika Pedra Calderóna de la Barca, což mu zajistilo členství v prestižní 

Královské španělské akademii.47 V letech 1968 - 1969 je Václavu Černému 

znovu umožněno působit jako profesor srovnávacích dějin literatury na 

Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V té to době se aktivně podílí 

na demokratizačním procesu společnosti. Po univerzitním působení, kdy 

nastupuje normalizační proces odchází Václav Černý do důchodu a v 70. a 80. 

letech má možnost publikovat své práce pouze v zahraničních či ineditních 

edicích.48 V lednu 1977 byl spolu s Janem Patočkou jedním z prvních 

signatářů Charty 77. V Praze 2. července roku 1987 Václav Černý umírá.49 

 

 

 

 

 

 
                                                 
46 Černý Václav, Paměti II. (1938-1945) - Křik koruny české, Atlantis, Brno 1992. 
47 Černý Václav, Paměti III. (1945-1972) – Pláč Koruny české, Atlantis, Brno 1994. 
48 Bělohoubek Antonín, Rozmluvy s Václavem Černým, Primus, Praha 1998. 
49 Menclová Věra; Vaněk Václav a kolektiv autorů, Slovník českých spisovatelů, Libri 2005. 
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3.2    Habilitace V. Černého a jeho působení na univerzitě 

 

Po ukončení středoškolského studia, které započal roku 1916 na reálnem 

gymnáziu v Náchodě a následné zakončil v roce 1924 ve Francii v Dijoně, kde 

maturoval na Faculté des lettres university Dijon, se poprvé seznamuje mladý 

Václav Černý s Univerzitou Karlovou v Praze, při jeho studiích od roku 1924 

na její Filozofické fakultě. Po pěti letech studia na fakultě, dne 17. května 

1929 dosáhl aprobace pro středoškolskou profesuru v oborech francouzština, 

čeština, přičemž za doktora byl promován dne 22. června 1928. Jeho disertační 

práce se jmenovala „Bergson a současná francouzská literatura“ a vypracoval 

ji pod vedením prof. Šaldy. Sám Černý později vedl šest disertačních prací 

nebo byl jejich oponentem.50 

 Po jeho Ženevském působení v Institut des études slaves, se v létě roku 

1934 vrací do Prahy s vidinou pražské habilitace. Následující rok, 7. března 

předkládá profesorskému sboru filozofické fakulty svojí habilitační práci 

„Essai sur le titanisme dans la poésie romantique occidentale entre 1815 et 

1850“ a žádá o zavedení habilitačního řízení pro obor srovnávacích dějin 

literatury. Zároveň s žádostí na habilitaci, předkládá Černý i seznam do té 

doby jeho uveřejněných prací, jakožto knih, studií, odborných článků a 

překladů.51  

 

Knihy: 

• Ideové kořeny současného umění, Praha (Girgal) 1929 

• Essai sur le titanisme dans la poésie romantique occidentale entre 

1815 et 1850, Editions Orbis 

 

Studie: 

• Socialism George Sandové podle románu „Le Péché de Monsieur 

Antoine“, Časopis pro moderní filologii, r. XIII. (1926), s. 259. 

                                                 
50 Sbírka pramenů a příruček k dějinám University Karlovy - Disertace pražské University I. 
1882 - 1953. Praha 1965. 
51 Personálie pedagogického sboru, Černý Václav: rok 1936-1970, inv.č. 148, č.kartonu 13. 
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• Romantická estetika Bergsonova, Plán, r. I. (1929), s. 1. 

• Bergsonova teorie intuice u umělecké avantgardy románské, Časopis 

pro moderní filologii, r. XVI. (1930), s. 54. 

• Afons Daudet, Úvod k překladu „Sapfo“ v Šaldově knižnici, 

Melantrich 1930 

• Historický materialism jako princip umělecké kritiky (1. Stanovisko 

marxistických teoretiků k ideologii; 2. Je umění plodem výrobních 

poměrů?; 3. Dialektická metoda a její užití v historii umění), 3 stati 

v Činu, 1931, č. 13, 14, 16. 

• Marcel Proust jako literární kritik, Časopis pro moderní filologii, r. 

XVII. (1931), č. 3 (s. 218), č. 4 (s. 356) 

• Psychoanalýza metodou umělecké kritiky (1. Zásady, výsledky, 

methoda; 2. Oprávci této methody, Pfister, Baudouin. Úhrný soud o 

ní), 2 stati v rev. Nové Čechy, r. XIV. (1931), č. 9 a r. XV. (1932), č. 1. 

• José Ortega y Gasset, dílo a význam, V čele vlastního překladu díla 

„Vzpoura davů“ ze španělštiny. Orbis 1933 

• Cervantes a jeho Don Quijote, V čele vlastního překladu „Dona 

Quijota“ ze španělského. Šaldova knižnice, Melantrich 1931 - 1932. 

• Don Juan u Vrchlického, Listy filologické, r. 1933, seš. 1. 

• Quelques remarques sur les sentiments religieu ches Rivas et 

Espronceda, Bulletin Hispanique (Université de Bordeaux) an LVI 

(1934) no 1. 

• Španělská dramata Vechlického, Listy filologické, r. 1934, seš.  2-4. 

• La critique masarykienne du titanisme romantique, Revue de littérature 

comparée, Paris, an. XIV. (1934) no 4. 

• Drobná básnická žeň Vrchlického ze Španěl, Listy filologické, r 1935 

(číslo V. Černý neudává, neboť v době sepisování seznamu bylo číslo 

„Listů“ v tisku; pozn. autora) 
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Články: 

• Na okraj surréalistického manifestu, Host, r. V., č. 7 (1926) 

• Metafora, její druhy a úloha v nové poesii, ibid. V., č. 10 (1926) 

• O španělském ultraismu, ibid. VI., č. 2 (listopad 1926) 

• „Čistá poezie“ u básníků a v teorii, ibid. VI., č. 4 (leden 1927) 

• „Nemoc století“ u nejmladší Francie, ibid. VI., č. 7 (duben 1927) 

• Lux ex occidente francouzských tradicionalistů, ibid. VI., č. 9-10 

(červenec 1927) 

• Několik bergsonských aspektů díla Proustova, ibid. VII., č. 3 (prosinec 

1927) 

• Isidore Ducasse, předchůdce současné poezie, ibid. VII., č. 7 (1928) 

• Jean Giraudoux, kosmopolita a ironik, ibid. VIII., č. 2 (1928) 

• Sen, skutečnost a láska u Prousta, ibid. VIII., č. 3 (1928) 

• Ortega y Gassetova teorie „umění odlidštěného“, ibid. VIII., č. 4 

(1929) 

• K estetice italského futurismu, ibid. VIII., č. 5 (1929) 

• Šeřící se horizont (příspěvek k psychologii generace), ibid. VIII., č. 6 

(1929) 

• Perspektivy evropského novoklasicismu, Plán, r. I. (1929) č. 8 

• Le roman de guerre tchécoslovaque, V čele francouzského překladu 

románu Č. Jeřábka „Svět hoří“ (Le mond en flammes, Paris - Vallois, 

1930) 

• Řeší perspektivism Ortegy y Gasseta antimonii života a pravdy?, Ruch 

Filosofický, r. IX., č. 1 (srpen - září 1930) 

• Náčrt ke studii o Rubénu Daríovi, Kvart, svaz. 3 (1931) 

• Španělé 1898 - 1931, Čin, r. II., č. 29 (14.V. 1931) 

• Poslední slovo filosofovo (na okraj Bergsonova díla „Les deux 

sources de la religion et de la morale“), Čin, r. III., č. 39 (26.V. 1932) 

• Julien Benda mluví k „Evropskému národu“, Čin, r. IV., č. 36 (4.V. 

1933) 
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• En marge des „Aventures de brave soldat Chvéik“ J. Hasek, revue 

Eveit (Genéve), an I. no 6 - 7 (mai 1933) 

• Jean Gioné, studie o nové formě regionalismu a naturismu ve 

francouzském románě, Listy pro kritiku a umění, r. I., č. 5 (27.IV. 

1933) 

• Léon Bloy, pokus o výklad osobnosti, ibid. II. (1934) 

• Románová trilogie Karla Čapka, Přítomnost, r. XI., č. 50, 51 (12. a 19. 

XII. 1934) 

• Náčrt k portrétu Antonia Machada, Lumír, r. 1935 (číslo únorové a 

březnové) 

 

 

 

 

Překlady: 

• José Ortega y Gasset: Činnost a kontemplace, kap. z „Ideas sobre la 

novela“, Host, r. VIII. (1929), č. 7 

• Guillerino de Torre: Čirý obraz, jeho důležitost a nebezpečí. 

Z „Literaturas europeas de vanguardia“, Plán, r. I. (1929), č. 2 

• Týž: obraz a metafora u dnešních básníků, Plán, r. I. (1929), č. 3 

• Roman Fernandez: naivnost skepse o osobnosti, Pirandello. Z knihy 

„De la Personnalité“, Listy pro kritiku a umění, r. I., č. 7 (25.V. 1933) 

• Albert Thibaudet: Literární soud a vkus. Z díla „physilologie de la 

critique“, Tamže, r. I., č. 11, 12 (10.VIII. a 14.IX. 1933) 

• F. X. Šalda: Le génie grec et le génie juif. Ze „Zápisníku“, Revue 

Juive, Genéve, an I., no 5 (février 1933) 

• F. X. Šalda: L´Allemagne actuelle („Dnešní Německo“, ze Zápisníku), 

Revue de Siécle, Paris (septembre 1933) 
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Překlady knih: 

• Miguel Cervantes de la Saavedra: „Důmyslný rytíř Don Quijote de la 

Mancha“, 4 svazky, Melantrich - Praha, 1931 

• José Ortega y Gasset: „Vzpoura davů“ (La rebelión de las masas), 

Praha - Orbis, 1933 

 

 

 

 Václav Černý dále předkládá seznam navrhovaných přednášek, které 

by uskutečnil v případě, že by byl habilitován. 

 

1. Cervantesův Don Quijote a postava Quijotova i quijotský typ 

v západoevropských literaturách. 

2. Lord Byron a pevninský byronism. 

3. Nové názory na podstatu romantismu, zvláště ve Francii. 

4. Srovnávací literatura, její historie, účel, metody a výsledky. 

 

Rovněž uchazeč navrhl témata zkušebních (habilitačních) přednášek. 

 

1. Jaroslav Vrchlický a lidová romance španělská. 

2. Ironie Ariostova (demonstrace její podstaty na rolandovském thematu). 

3. Pojem „evropské“ literatury. 

 

14. března 1935 se k posouzení habilitačního spisu žadatele ustanovila 

habilitační komise z profesorského sboru Filozofické fakulty. Jejími členy byli 

profesoři Tille, Šalda, Horák, Fischer a Titze. Komise prozkoumala habilitační 

spis a literární (vědeckou) činnost V. Černého a rozhodla, že habilitační práce 

vyhovuje odborným požadavkům a 7. května 1936 navrhla profesorskému 

sboru, aby byl uchazeč připuštěn k dalšímu habilitačnímu stádiu. Profesorský 

sbor návrh komise jednomyslně schválil. Habilitační kolokvium s PhDr. 

Václavem Černým se konalo 18. června 1936, kdy bylo jednomyslně uznáno 



 43 

uspokojivým. O čtyři dny později, to jest 22. června téhož roku byla Václavem 

Černým přednesena habilitační přednáška na téma Jaroslav Vrchlický a lidová 

romance španělská, která byla uspokojivá a komisí jednomyslně schválena. 

Profesorský sbor se usnesl, aby byla PhDr. Václavu Černému udělena venia 

docendi pro obor dějin literatur románských. Následně děkan fakulty žádá 

ministerstvo školství a národní osvěty, aby usnesení sboru potvrdilo. 

Ministerstvo tak koná dne 3. srpna 1936.52 

 Po skončení Druhé světové války byl, na základě návrhu profesorského 

sboru Filozofické fakulty, doc. Václav Černý dne 26. září 1945 rozhodnutím 

prezidenta republiky jmenován řádným profesorem srovnávací literatury na 

Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze s účinností od 1. června 1945. 

Podle protokolu týkajícího se návrhu, aby doc. Václav Černý byl jmenován 

řádným profesorem nebyl Profesorský sbor tentokrát jednomyslný, z 23 

platných hlasů bylo 20 „pro“ a 3 hlasy byly „proti“. Ministr školství a osvěty 

Zdeněk Nejedlý v dopise ze dne 15. října 1945 Václavu Černému sděluje jeho 

oficiální jmenování řádným profesorem a zároveň píše, „Vyhrazuji si však Vaší 

učební povinnost podrobněji určiti, po případě změniti, bude-li toho 

vyžadovati potřeba uvedené vysoké školy“(citace - inventář FF UK 1882-

1966(1970), inv.č.148, č.kartonu 13). Pro školní rok 1946/47 se na návrh 

profesorského sboru z 27. června 1946, po žádosti  prof. Kopala, ředitele 

románského semináře, stává prof. Černý vedoucím španělského literárně-

historického semináře.53 

 Prof. V. Černý byl aktivní nejen ve své vědecké činnosti, ale i 

v zastupování univerzity, resp. fakulty v její veřejné či odborné reprezentaci. 

V květnu roku 1939 doc. V. Černý zastupuje Univerzitu Karlovu v Praze na 

mezinárodním kongresu literární historie v Lyonu ve Francii.54 Po válce v roce 

1945 se angažuje v procesu o vrácení budov náležících univerzitě a v listopadu 

téhož roku se účastní vzpomínkové pouti do Ruzyni, kde byli nacisty před šesti 

lety bez soudu popraveni studenti českých vysokých škol. V polovině května 

                                                 
52 Personálie pedagogického sboru, Černý Václav: rok 1936-1970, inv.č. 148, č.kartonu 13. 
53 Personálie pedagogického sboru, Černý Václav: rok 1936-1970, inv.č. 148, č.kartonu 13. 
54 Černý Václav, Paměti II. (1938-1945) - Křik koruny české, Atlantis, Brno 1992. 
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1946 se V. Černý účastní oslav 700. výročí založení univerzity v Montpellier, 

kde mu při té příležitosti bude udělen titul čestného doktora Filozofické 

fakulty zdejší univerzity. Rok na to byl V. Černý pozván do Franci na 

Sorbonnu na komemoraci francouzského filozofa Henriho Bergsona (1859 - 

1941). Rovněž se často účastnil přijímání různých delegaci, ať už na pozvání 

rektora Univerzity Karlovy, tak i ministerstva školství a osvěty.55 

 Po Únoru v roce 1948 se musí V. Černý postupně smiřovat 

s ideologickými tlaky a schvalováním některých jeho vědeckých či školských 

aktivit. „Varování“ ze strany akčního výboru nedalo na sebe dlouho čekat. 

Přesto však  jsou jeho vědecké kvality ceněny v Paříži, kam je zván 

k přednáškám o baroku ve francouzské literatuře na Sorbonnu. Bohužel své 

přednášky nemohl realizovat, neboť byl v Praze na svém místě 

„nepostradatelný“.56 O rok později musel na „doporučení“ vědního odboru 

pozměnit některé názvy témat v jeho semináři pro rok 1949/50. V tématu 

„Původ renesance v proměně ekonomické substruktury sociálního evropského 

života století XIII. a XV.“ byl vědním odborem zamítnut pojem „substruktura“ 

jako pojetí útočící na základní tezi historického materialismu o prvotnosti 

materiální základny před nadstavbou. Některá další témata byla zcela 

zamítnuta, neboť otázky v nich položené byly „vědecky nesprávné“. Ve 

školním roce 1949/50 (v jeho letním semestru) byl nucen pobývat prof. Černý 

na studijní dovolené pro účely vědeckého bádání, o kterou však nikdy 

nepožádal! To se opakuje i v dalším školním roce, kdy je 16. října 1950 

„žádán“ děkanem Havránkem na výzvu ministerstva školství, věd a umění, 

aby se zdržel učitelských aktivit na fakultě. Avšak již na jaře roku 1951, je 

v dopise ministerstva školství, věd a umění (ze dne 26. dubna téhož roku) V. 

Černý informován o ukončení jeho pracovního poměru na základě 

„nevykonávání učitelské činnosti“ na filozofické fakultě s lhůtou do 31. června 

1951.57 A tak byla likvidace učitelského působení Václava Černého na FF UK 

v Praze dokonána (ukázky korespondence - přílohy 7, 8, 9). Skutečně je třeba 

                                                 
55 Personálie pedagogického sboru, Černý Václav: rok 1936-1970, inv.č. 148, č.kartonu 13. 
56 Černý Václav, Paměti III. (1945-1972) – Pláč Koruny české, Atlantis, Brno 1994. 
57 Personálie pedagogického sboru, Černý Václav: rok 1936-1970, inv.č. 148, č.kartonu 13. 
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dodat, že písemné návrhy „studijní dovolené“ a další korespondence týkající se 

V. Černého byly mnohdy pouze mezi ministerstvem a fakultou, resp. 

univerzitou bez účasti samotného „žadatele“, kterého se tato „podivná hra“ 

týkala. Toto nedůstojné jednání probíhalo i ve finančním ohodnocování, kdy 

byl prof. Černému postupně snižován jeho plat na základě neplnění svých 

učitelských povinností. A tak po bezmála 22 letech školského působení byl V. 

Černý nucen nedobrovolně opustit Univerzitu Karlovu v Praze a čekat 17 let 

(1968/69) než se mohl opět aktivně, i když na velmi krátkou dobu, zapojit do 

akademického dění na jeho alma mater. 

 

 

3.3    Literární a překladatelská činnost V. Černého 

 

Za svůj relativně dlouhý a vědecky plodný život napsal V. Černý desítky 

článků, studí a knih, ať už v českém či jiném cizím jazyce. Přeložil řadu 

zahraničních děl, vědeckých článků, díla filozofická a literárněvědná. 

Nejčastěji překládal z francouzštiny, španělštiny, italštiny a portugalštiny. Měl 

rozsáhlé filologické znalosti, které skvěle uplatnil při překladů náročnějších 

literárních děl a kterých bylo zapotřebí při překladu jazykově starších 

zahraničních děl, např. u autorů jakými byli Michel Eyquem de Montaigne 

(Francie, 16. stol.), Miguel de Cervantes Saavedra (Španělsko 16/17. stol.) a 

další.58  

Z francouzské literatury přeložil například středověké Paměti křižákovy 

(sepsané Jeanem de Joinville na konci 13. století) (1965), spolupracoval na 

překladu vybraných básní, z okcitánské poezie Srdce ve mně sténá - Výbor 

z milostné poezie trobadórů (1970), Montaignovy Eseje (1966), Podobizny a 

eseje prozaika Augustina Saint -Beuva (1969), od filozofa Henriho Bergsona 

Dvojí pramen a náboženství (1936), výbor z díla historika a filozofa Hippolyta 

Taina Studie o dějinách umění (1978) a další.  

                                                 
58 Menclová Věra; Vaněk Václav a kolektiv autorů, Slovník českých spisovatelů, Libri 2005. 
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Ze španělštiny připomenu zejména knižní vydání překladu básnické 

skladby Země Alvargonzálezova (1937) od Antonia Machada, rovněž se 

podílel na překladu Báje o Ákidu a Galatei (1939) od barokního básníka Luise 

de Góngora y Argote, dílo filozofa Ortega y Gasseta Vzpoura davů (1933), ale 

patrně největším překladatelským přínosem Václav Černého ze španělské 

literatury byl překlad Cervantesova Dona Quijota (1931), později se k dílu 

vrací a znovu vydává v přepracovaných vydáních.59  

Z další jeho tvorby lze například připomenout: 

• Boje a směry socialistické kultury, 1946 

• Co je kritika, co není a k čemu je na světě, 1968 

• Dantovský medailon, 1966 

• Emile Verhaeren a jeho místo v dějinách volného verše, 1966 

• Esej o básnickém baroku, 1937 

• Ideové kořeny současného umění: Bergson a ideologie současného 

romantismu, 1927 

• Jaroslav Seifert: Náčrt k portrétu, 1954 

• Karel Čapek, 1936 

• Kéž hoří popel můj: z poezie evropského baroka, 1967 

• Knížka o babičce, 1963 

• Lid a literatura ve středověku, zvláště v románských zemích, 1958 

• Meditace o romantickém neklidu: Na paměť M. J. Lermontova, 1941 

• O povaze naší kultury, 1981 

• Osobnost, tvorba a boj, 1947 

• Polibek na usměvavá ústa: Dantovská studie, 1943 

• Pozdrav mrtvým, 1945 

• První sešit o existencialismu, 1948 (Druhý sešit o existencialismu vyšel 

až v roce 1992) 

• Rasismus, jeho základy a vývoj, 1939 

• Staročeská milostná lyrika, 1948 

                                                 
59 Katalogy a databáze Národní knihovny ČR v Praze. 
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• Staročeský mastičkář, 1955 

• Studie a eseje z moderní světové literatury, 1969 

• Studie ze starší světové literatury, 1969 

• Za hádankami Bohumila Hrabala: pokus interpretační, 1975 

• Zpěv duše: kritická studie, 1946 

 

 

Václav Černý nebyl jen výborný překladatel a filolog, ale i očitý 

svědek a bystrý pozorovatel běhu dějin větší části dvacátého století. Cenné je 

knižní vydání jeho „pamětí“ ve třech samostatných dílech. Velmi barvitě a 

široce zde líčí prostředí, ve kterém vyrůstal nebo pracoval a podává nám 

informace o jeho aktérech, se kterými přišel během svého života do kontaktu, 

zejména pracovního. Paměti I. (1921 – 1938) (1982), Paměti II. (1938 – 

1945): Křik Koruny české (1977). V prvním díle popisuje svá studijní léta a 

pozdější působení v Ženevě. Ve druhém pak činnost v okupaci a kulturní 

odboj za války. Paměti III. (1945 - 1972): Pláč Koruny české. III. díl Pamětí 

vyšel v roce 1983, Sixty-Eight Publishers (manželé Škvorečtí) a oproti 

předchozím dílům, ve kterých je znát jistý optimismus a naděje, je třetí díl 

plný hořkosti, zklamání a nepochopení. Václav Černý se sám považoval za 

levicového intelektuála, byl nadšencem Velké francouzské revoluce. Podle 

jeho slov byl socialista, kterému od samého dětství zpívalo v mysli slovo 

revoluce. Jak sám napsal „nebyl jsem žádný citlivka, přicházel jsem z odboje… 

ale co nabídl únorový převrat nebyla revoluce, ale pustá řezničina, občanská 

válka proti vlastními národu“. Viděl jak dochází k rozporu mezi ideou a praxí 

socialismu a postupně ke všeobecnému zhroucení. Pro člověka, u kterého byla 

otázka svobody, přímo základní životní potřebou pak toto zhroucení ideálu 

muselo být obrovským zklamáním. Z toho pak mohou plynout i jisté omyly, 

kterých se Václav Černý dopustil ve svých Pamětech, zejména pak ve třetím 

dílu. Černý je svědkem úpadku národního charakteru a nekompromisně to 

odsuzuje. Pláč Koruny české obsahuje řadu osudů a mravních pádů osob, které 

Václav Černý dobře znal a některým mohl ve své knize i křivdit. Tyto omyly a 
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křivdy však pramenily v mnoha případech právě z křivd, kterých se na něm 

dopustili jiní lidé.60  

Černého „trilogie“ Pamětí proto není zdaleka jen vzpomínáním na 

„staré časy“, ale je i jistou kritikou společnosti a lidi pohledem člověka, který 

se jen těžko dokázal při jejich psaní ubránit svým subjektivním pocitům. 

Přesto však nám dávají  nahlédnout velice poutavým čtením do nedávné 

minulosti, do doby plné nadějí, omylů, a mýtů, kde slova vlastenectví a zrada 

koexistovala až příliš často ve vzájemném sepětí či oboustranném zaměňování 

jako by na dobro pozbyla svůj vlastní význam. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
60 Černý Václav, Paměti III. (1945-1972) – Pláč Koruny české, Atlantis, Brno 1994. 
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Závěr 

 

 

Během let 1945 - 1953 (1951), došlo na Filozofické fakultě a celé 

Univerzitě Karlově v Praze k zásadním změnám. Univerzitní život se potýkal 

s mnoha problémy, které přicházely nejen „z vně“ univerzitního života, ale 

byly i vnitřního charakteru. Tlak a snaha ze strany státu o to mít větší vliv na 

univerzitní dění sílil a vyvrcholil rokem 1948, kdy v zemi fakticky přestala 

existovat parlamentní demokracie a na dlouhá léta převzala moc v zemi a vliv 

na společnost Komunistická strana Československa. Univerzita tak definitivně 

přišla o zbytek své autonomie a musela přijmout diktát ze strany ministerstva 

školství věd a umění, resp. vlády. To však již nebyl tak velký problém, neboť 

v té době se na významné funkce univerzity dostávají lidé zcela loajální 

tamnímu vládnímu režimu. 

Problém, který musela Fakulta řešit bezprostředné po válce spočíval 

především ve velkém množství nových uchazečů a studentů, kteří nedokončili 

své vysokoškolské vzdělání do příchodu nacistů a následného zrušení českých 

vysokých škol. Zájem byl opravdu enormní, zvláště v době, kdy bylo obtížné 

přednášet jak z nedostatku učeben, tak i z důvodu zúžení profesorského sboru. 

To vše se muselo stihnout v tzv. mimořádném letním běhu 1945, který netrval 

více než několik týdnů. 

Studenti jak už podle tradice bývalo zvykem, patřili k aktivním ne jen 

po skončení války, kdy bylo potřeba opravovat, či hlídat poničené budovy 

nebo je přebírat a řídit, ale aktivně se podíleli i během oslav 600. výročí 

univerzity a během únorových dnu 1948. 

Charakter fakulty se začíná výrazně měnit v roce 1948. Po Vítězném 

Únoru 1948, kdy moc v zemi převzala Komunistická strana Československa, 

síla ideologie dopadla i na univerzitní prostředí. Na základě různých studijních 

prověrek či po zásahu akčních výborů muselo Filozofickou fakultu opustit 

mnoho studentů, vysokoškolských pedagogů a dalších zaměstnanců univerzity. 

Fakulta a celá univerzita získává ve společnosti zcela novou úlohu. Dalo by se 



 50 

bez nadsázky říci, že získala jistou podobu středoškolského typu, zejména co 

se týče povinné výuky a zodpovídání se ministru školství a dalším mimo 

univerzitním organizacím. Možnost svobodné volby bádání a vzdělávání na 

univerzitách je nenávratně pryč. Z vysokého učení se stává „výchovné 

zařízení“, které mělo školit a připravovat uchazeče pro nové zítřky. To vše 

zpečetil nový vysokoškolský zákon z 18. května roku 1950. 

V té době opouští Univerzitu Karlovu v Praze a její Filozofickou 

fakultu i Václav Černý, který zde působil jako řádný profesor srovnávací 

literatury. Pro toho to člověka, který působil na fakultě již od 30. let byla 

poslední léta na univerzitě dosti nemilou podívanou, zvláště, když se sám stal 

nepohodlným, bez ohledu na jeho vědecké kvality. 

Pro napsání této bakalářské práce jsem kromě sekundární literatury 

využil archivních pramenů (Archivu UK v Praze), tedy primární literatury, 

zejména osobní spis Václava černého, ve kterém se nachází zajímavá 

korespondence ústící k jeho ukončení pracovního poměru, či velké množství 

informací o jeho habilitaci, ale i další, popisující léta po roce 1953. Velmi 

cenné byly pro mě Černého Paměti, přestože se mohou v některých 

informacích mýlit, tak jsou velmi dobrým průvodcem právě v době mezi léty 

1945 - 53. 

Závěrem lze konstatovat, že cíl, který jsem si v úvodu vytýčil jsem více 

či méně splnil. Proč píši více či méně? Odpověď je však snadná. Téma, kterým 

je Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze v letech 1945 - 1953 nebo 

Václav Černý a jeho působení na univerzite v Praze je velmi náročné a dlouhé, 

dosud nebylo zcela zpracováno a je třeba k němu více informací, které si 

vyžadují minimálně několika let zkušeného bádání. 

Přesto však pevně doufám, že i nadále mi bude umožněno v této práci 

pokračovat a další získané informace využiji při psaní dalších prací. 

Bakalářská práce mi tak může být dobrým východiskem pro další bádání v této 

oblasti. 
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Přílohy 

 

Příloha 1 - Seznam přednášek a cvičení na Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze v letním běhu 1945 

 

Vědy filozofické a pedagogika 

 

Filozofie 

Ř. prof. Dr. Král - Úvod do Filosofie 

Ř. prof. Dr. Kozák - přednášky budou oznámeny po návratu z Ameriky 

Soukr. doc. Dr. Pelikán - přednášky budou oznámeny později 

Soukr. doc. Dr. Rieger - Logika 

Soukr. doc. Dr. Patočka - Přehledné dějiny filozofie; Filozofická propedeutika 

proseminář 

Soukr. doc. Dr. Patočka 

seminář filozofický 

Ř. prof. Dr. Král 

Soukr. doc. Dr. Rieger 

 

Srovnávací věda náboženská 

Ř. prof. Dr. Pertold - Uvedení do studia vědy o náboženstvích; Nižší tvary 

náboženství a jejich složky 

seminář pro srov. vědu náboženskou 

Ř. prof. Dr. Pertold - cvičení a návod k samostatným pracím v oboru bádání o 

náboženstvích 

 

 

 

Psychologie 

Soukr. doc. Dr. Doležal - přednášky budou oznámeny později 
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seminář psychologický 

Soukr. doc. Dr. Doležal - cvičení z genetické a srovnávací psychologie 

 

Estetika 

Mř. prof. dr. Mukařovský - Přehled poetiky 

Soukr. doc. Dr. Kovárna - Přestavba společnosti a výtvarné umění 

seminář estetický 

Mř. prof. Dr. Mukařovský - cvičení z poetiky se zřetelem k středoškolské 

praxi 

 

Sociologie 

Ř. prof. Dr. Král - Nástin sociologie 

Soukr. doc. Dr. Galla - Přehled sociologie 

Soukr. doc. Dr. Ullrich - přednášky budou oznámeny později 

Soukr. doc. Dr. Machotka - cvičení bude oznámeno později 

Soukr. doc. Dr. Boháč (z fakulty přírodovědecké) - Populační problémy 

seminář sociologický 

Ř. prof. Dr. Král 

 

Pedagogika 

Ř. prof. Dr. Hendrich - Obecná pedagogika  

Soukr. doc. dr. Příhoda - bude přednášet na fakultě přírodovědecké 

Soukr. doc. Dr. Klíma - Úkoly výchovy v nové republice 

Soukr. doc. Dr. Velinský - Hybné složky lidské osobnosti; Vývojová údobí 

dětské osobnosti 

Soukr. doc. Dr. Klimeš - Školství u nás a v SSSR 

Soukr. doc. Dr. Stejskal - Úvod do pedagogické psychologie; Dívčí vzdělání 

seminář pedagogický 

Ř. prof. Dr. Hendrich - O středoškolské reformě 

Soukr. doc. Dr. Stejskal - Pedologie 
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Vědy historické 

 

Pomocné vědy historické 

Ř. prof. Dr. Vojtíšek - Základy pomocných věd historických; Latinská 

paleografie a sfragistika středověká 

Ř. prof. Dr. Klecanda - přednášky budou oznámeny později 

Soukr. doc. Dr. Tobolka - Knihověda a knihovnictví v SSSR 

Soukr. doc. Dr. Skalský - Přehled vývoje českého mincovnictví 

proseminář PVH 

Ř. prof. Dr. Vojtíšek - Cvičení k přednášce „Základy pomocných věd 

historických“ 

seminář PVH 

Ř. prof. Dr. Vojtíšek - Čtení a výklad nejstarších listin českých 

Ř. prof. Dr. Klecanda - cvičení bude oznámeno později 

 

Archeologie 

Ř. prof. Dr. Eisner - Úvod do studia slovanských starožitností; Pravěk 

Slovenska 

Soukr. doc. Dr. Filip - České země pravěku a na úsvitu dějin (pro historiky); 

Základy pravěké společnosti 

Mř. prof. Dr. Čadík - Výtvarné myšlení klasického Řecka; Antické umění 

jižního Ruska 

Soukr. doc. Dr. Vacková - Přehled látky klasické archeologie (s cvičením) 

seminář pro slovanskou archeologii 

Ř. prof. Dr. Eisner - Rozbor nové literatury o slovanských starožitnostech 

seminář pro klasickou archeologii 

Mř. prof. Dr. Čadík - cvičení z klasické archeologie 

 

Obecné dějiny 

Ř. prof. Dr. Dobiáš - Přehled řeckých dějin; Vývoj starověkého dějepisectví 
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Mř. prof. Dr. Stloukal - Přehled dějin všeobecných 

Soukr. doc. Dr. Holinka - Pád západořímského císařství a vznik nových 

útvarů státních; Kurs francouzských a anglických dějin až do konce války 

stoleté, se zvláštním zřetelem k poměrům ústavním a sociálním 

Mř. prof. Dr. Paulová - Vybrané kapitoly z dějin evropského Východu 

 

Dějiny československé 

Ř. prof. Dr. Chaloupecký - Vybrané kapitoly z dějin československého státu; 

Přehled dějin československého státu 

Mř. prof. Dr. Odložilík - přednášky budou oznámeny později 

Soukr. doc. Dr. Kazbunda - České dějiny v době předbřeznové 

Soukr. doc. Dr. Kalista - Stručný přehled československých dějin (Povinné 

pro všechny posluchače, kteří maturovali r. 1941 anebo později); Přehled 

českých dějin duchovních; Přehled českých dějin hospodářských a sociálních 

Soukr. doc. Dr. Roubík - nebude přednášet v tomto semestru 

seminář historicko-epigrafický 

Ř. prof. Dr. Dobiáš - Prameny dějin území československého v době římské 

Ř. prof. Dr. Salač - římský život soukromý podle latinských nápisů 

seminář historický 

Mř. prof. Dr. Stloukal - cvičení ze všeobecných dějin 

Mř. prof. Dr. Paulová - cvičení z dějin evropského Východu 

Ř. prof. Dr. Chaloupecký - cvičení z dějin československého státu a naší 

národní vzdělanosti 

Všeobecný zeměpis: Soukr. doc. Dr. Kunský (z fakulty přírodovědecké) - 

Stručný přehled všeobecného zeměpisu se zvláštním zřetelem 

k Československu (povinné pro posluchače, kteří maturovali po r. 1941 anebo 

později) 

 

Dějiny výtvarných umění 

Ř. prof. Dr. Matějček - Dějiny malířství a sochařství v středověku 

Soukr. doc. Dr. Květ - Středověká architektura 
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Soukr. doc. Dr. Cibulka - žádá za dovolenou 

Soukr. doc. Dr. Pečírka - Evropské umění 19. stol.; Josef Mánes a jeho doba 

Soukr. doc. Dr. Mencl - Dějiny výtvarného umění v Československu (I. 

Středověká architektura) 

seminář pro dějiny umění 

Ř prof. Dr. Matějček - Četba výtvarně historických a kritických spisů 

Soukr. doc. Dr. Květ - Propedeutika dějin umění 

 

Hudební věda 

Ř. prof. Dr. Nejedlý - nebude v tomto semestru přednášet 

Mř. prof. Dr. Hutter - Přehled dějin hudby 

seminář pro hudební vědu 

Mř. prof. Dr. Hutter - Hudebně vědecká bibliografie s praktickými cvičeními 

 

Národopis 

Ř. prof. Dr. Chotek - Česká lidová kultura 

Soukr. doc. Dr. Stránská - Úvod do národopisu SSSR; Vznik a vývoj 

lidových krojů 

seminář národopisný 

Ř. prof. Dr. Chotek - Methodika kulturního národopisu 

 

 

Vědy filologické 

 

Fonetika 

Mř. prof. Dr. Hála - Hlas, řeč, sluch (pro kandidáty všech oborů); Česká 

výslovnost (pro posluchače filologie, zvláště slovanské) 

Soukr. doc. Dr. Frinta - Fonetické změny a tendence ve vývoji jazyků 

slovanských 

Laboratoř pro experimentální fonetiku a archiv fonografický: Mř. prof. Dr. 

Hála - Fonetické praktikum (cvičení artikulační, akustická a transkripční); 
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Fonetická laboratoř (práce s rozmanitými fonetickými přístroji pro zkoumání, 

záznam a rozbor hlásek i řeči 

 

Indická filologie 

Ř. prof. Dr. Lesný - Sanskrt pro začátečníky; Indie hlavně po stránce kulturní 

seminář indologický 

Ř. prof. Dr. Lesný - Čtení a výklad lehčích textů sanskrtských 

 

Klasická filologie 

Ř. prof. Dr. Wenig - Řecké básnictví doby hellenistické (kromě lyriky); 

Kritika nižší a vyšší 

Ř. prof. Dr. Svoboda - Dějiny římského písemnictví; Výklad Lucretia 

Ř. prof. Dr. Salač - Úvod do čtení básní Homérových s výkladem vybraných 

ukázek; Ovidiovy Fasti, úvod a výklad zejména věcný 

Mř. prof. Dr. Ryba - Římská satira (s ukázkami); Antická bukolika(s 

ukázkami) 

Soukr. doc. Dr. Vysoký - Rozbor a výklad Sofokleova Krále Oidipa 

proseminář pro klasickou filologii 

Soukr. doc. Dr. Vysoký - Přípravné oddělení řeckého prosemináře pro 

začátečníky 

Mř. prof. Dr. Ryba - Přípravné oddělení řeckého prosemináře pro pokročilejší 

Ř. prof. Dr. Wenig - Čtení a výklad Plutarchova Periklea 

Ř. prof. Dr. Svoboda - Čtení (Řecký proseminář) 

Ř. prof. Dr. Salač - Čtení a výklad Ciceronovy řeči in Catilinam III. 

Mř. prof. Dr. Ryba - Čtení a výklad Ciceronovy řeči in Catilinam IV. 

seminář pro klasickou filologii 

Mř. prof. Dr. Ryba - Četba a výklad Horatiových Epód, referáty a vědecké 

práce 

Ř. prof. Dr. Svoboda - Čtení Aristotelovy Poetiky, vědecké práce a posudky 
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Slovanská filologie 

Ř. prof. Dr. Havránek - Kurs vědecké mluvnice ruské (pro první i druhou 

státní zkoušku); Uvedení do slovanské jazykovědy 

Soukr. doc. Dr. Kurz - Nárys mluvnice jazyka staroslověnského se 

srovnáváním s ostatními jazyky slovanskými 

Ř. prof. Dr. Horák - Srovnávací dějiny literatur slovanských; Dějiny literatury 

ruské od r. 1881 do počátku druhé světové války 

Ř. prof. Smetánka - nebude v tomto semestru přednášet 

Mř. prof. Dr. Vážný - Vybrané kapitoly z historické mluvnice české; Základy 

dialektologie české a slovenské 

Mř. prof. Dr. Šmilauer - Novočeská skladba; Česká mluvnice ve vyšších 

třídách středních škol (pro kandidáty učitelství středoškolského) 

Soukr. doc. Dr. Oberpfalcer - Dalimil (uvedení do staré češtiny); Čeština 

mezi jazyky slovanskými 

Ř. prof. Dr. Pražák - Národně obranné tradice v našem písemnictví 

v pobělohorském období; Staročeská báseň o Alexandru Velikém 

Soukr. doc. Dr. Ryšánek - přednášky budou ohlášeny později 

Soukr. doc. Dr. Kleinschnitzová - nebude v tomto semestru přednášet 

Soukr. doc. Dr. Čapek - Česká literatura od r. 1918; Přehled vývoje české 

literatury (povinné pro všechny posluchače, kteří maturovali v r. 1941 anebo 

později) 

Soukr. doc. Dr. Grund - Básníci kruhu Májového 

Ř. prof. Dr. Szyjkowski - Preglad starszej polskiej literatury (do końca wieku 

XVIII) 

Soukr. doc. Dr. Heidenreich - Ruská literatura XIX. stol. (od romantismu 

k realismu); Hlavní proudy v literaturách jihoslovanských od národního 

obrození 

Soukr. doc. Dr. Krejčí - Sociologický pohled na polskou literaturu XIX. a XX. 

stol.; Polský jazyk (historický vývoj a dnešní stav) 

 

 



 60 

proseminář pro slovanskou filologii 

Ř. prof. Dr. Havránek; soukr. doc. Dr. Kurz - Čtení a výklad 

staroslověnských textů 

Mř. prof. Dr. Šmilauer; soukr. doc. Dr. Oberpfalcer - Rozbor jazyka 

vybraných děl z novočeské literatury 

seminář pro slovanskou filologii 

Ř. prof. Dr. Havránek - Výklad starých textů ruských (Ruské pravdy) 

Ř. prof. Dr. Horák - Výklady, referáty a cvičení navazující na látku 

probíranou v přednáškách 

Mř. prof. Dr. Vážný - Čtení a výklad stč. Alexandreidy; Čtení a rozbor textů 

dialektických i jiných ukázek hovorové češtiny 

Mř. prof. Dr. Šmilauer - Referáty a cvičení z nové češtiny 

Soukr. doc. Dr. Oberpfalcer - Čtení a výklad staročeské lyriky 

Ř. prof. Dr. Pražák - Výklad textů. Lit. hist. methodika. Novosti z kritiky a 

beletrie 

Ř. prof. Dr. Szyjkowski - Četba a rozbor vybraných básní Ad. Mickiewicze 

Soukr. doc. Dr. Heidenreich - Ruští romantikové a realisté (methodologická 

cvičení a výklad látky probrané v přednáškách) 

Praktická cvičení (lektorské kursy) při slovanském semináři:  

Lektor Dr. Berkopec - Praktická cvičení v jazyce slovinském pro pokročilé 

Ostatní lektorská cvičení budou oznámena později 

 

Románská filologie 

Ř. prof. Dr. Křepinský - Hláskosloví a tvarosloví jazyka francouzského (pro 

posluchače chystající se ke státním zkouškám); Uvedení do historické 

mluvnice jazyků románských (pro posluchače prvních semestrů) 

Soukr. doc. Dr. Dvořák - Syntax jazyka francouzského; Uvedení do historické 

mluvnice francouzské (pro posluchače I. semestru) 

Ř. prof. Dr. Kopal - Dějiny francouzské literatury (pro posluchače 

v zkušebním stádiu); Básnické školy francouzské v XIX. stol. 

Soukr. doc. Dr. V. Černý - přednášky budou oznámeny později 
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proseminář pro románskou filologii 

Soukr. doc. Dr. Dvořák - Čtení a výklad vybraných textů 

seminář pro románskou filologii 

Ř. prof. Dr. Křepinský - Čtení a výklad francouzského textu 

seminář pro dějiny francouzské literatury 

Ř. prof. Dr. Kopal - Výklad vybraných textů (referáty, písemné práce) 

Praktická oddělení (lektorské kursy) při románském semináři:  

Lektor doc. Dr. Dvořák - Francouzština pro pokročilé 

Lektorka M. David-Vokounová - Čtení a výklad francouzských textů o 

francouzské kultuře (I. a II. stát. zk.) 

Lektor Dr. Staca - Rumunština. I. odd. (pro začátečníky). Mluvnice jazyka 

rumunského, cvičení, překlady, konversační cvičení 

Lektor d´Alfonso - Praktická cvičení italská pro začátečníky (pro posluchače 

všech fakult); Praktická cvičení italská pro začátečníky (pro posluchače fil. 

fakulty); Praktické kursy jazyka italského a cvičení pro pokročilé) 

 

Anglická filologie 

Ř. prof. dr. Trnka - Dějiny anglické literatury od nejstarších dob do počátku 

17. stol.; Fonologický rozbor a vývoj nové angličtiny 

Mř. prof. Dr. Vočadl - Přehled anglické literatury od francouzské revoluce; 

Charakteristika angličtiny: slovník 

Soukr. doc. Dr. Wellek - nebude v tomto semestru přednášet 

seminář pro filologii anglicku 

I. Oddělení přípravné: 

Ř. prof. dr. Trnka - Úvod do studia angličtiny (závazné pro posluchače před I. 

státní zkouškou) 

Mř. prof. Dr. Vočadl - Úvod do dějin angloamerické literatury 

II. Oddělení pro dějiny jazyka a pro starší literaturu:  

Ř. prof. dr. Trnka - Čtení a výklad Spenserovy Faerie Queene (písemné a 

ústní referáty) 
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III. Oddělení pro novější literaturu: 

Mř. prof. Dr. Vočadl - Studies in English Drama (Reading of selections from 

Elizabethan and Jacobean tragedies) 

IV. Oddělení pro americkou a moderní britskou literaturu: 

Doc. techn. Dr. Vančura - Nový americký román (výklady a referáty) 

Praktické kursy lektorské při anglickém semináři: (jen pro posluchače fil. 

fakulty) 

Lektor Dr. Osička - I. kurs pro začátečníky; II. kurs pro pokročilé; III. 

mluvnice a konversace 

Dr. Vachek - I. Elementary. Reading and Grammar; II. Less Advanced 

Reading Grammar; III. Elementary Composition; IV. More Advanced Reading 

and Grammar; V. Advanced Composition and Translation 

 

Germánská filologie 

Soukr. doc. Dr. Heger - přednášky budou oznámeny později 

Lektor Dr. Siebenschein - Přehledné dějiny německé literatury; Německá 

literatura XIX. stol. 

proseminář pro germánskou filologii 

Lektor Dr. Messer - cvičení mluvnická 

seminář pro germánskou filologii 

Oddělení I. - III. Vacat 

Oddělení IV.: 

 Lektor Dr. Siebenschein - Německá řeč básnická (s ukázkami epiky a lyriky) 

Oddělení V.: 

Lektor Dr. Siebenschein - Zeměpis německé literatury 

Praktická oddělení (lektorské kursy) při germánském semináři 

Lektor Dr. Messer - Německá četba a cvičení stilistická; Četba a 

interpretace vybraných částí z díla Gotthelfova, Kellerova, Meyerova, 

Spittelerova a jiných švýcarských autorů 

Překlad německého textu do češtiny a interpretace díla R. M. Rilkeho 

Překlad českého textu z denního tisku do němčiny 
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Lektor Dr. Siebenschein - cvičení z mluvnice a methodiky jazyka německého. 

I. Tvarosloví a skladba. II. Obtížné partie tvarosloví a skladby. III. Jazykový, 

formální a látkový rozbor vybraných ukázek z německé prózy krásné a 

vědecké 

 

Egyptologie 

Ř. prof. Dr. Lexa - Úvod do egyptologie (Hieroglyfické písmo a gramatika 

klasické řeči staroegyptské; Čtení těžších textu staroegyptských, 

novoegyptských a koptských 

Soukr. doc. Dr. J. Černý - přednášky ohlásí po návratu z Anglie 

 

 

seminář egyptologický 

Ř. prof. Dr. Lexa - Čtení snadných hieroglyfických textů staroegyptských 

 

Semitská filologie a islamistika 

Ř. prof. Dr. Hrozný - má dovolenou od přednášek 

Ř. prof. Dr. Růžička - Gramatika arabštiny pro začátečníky, po př. výklad 

vybraných textů podle dohody; Gramatika hebrejštiny pro začátečníky, po př. 

výklad vybraných částí starozákonních podle dohody; Gramatika syrštiny pro 

začátečníky, po př. výklad vybraných textů podle dohody 

Soukr. doc. Dr. Šanda - přednášky budou ohlášeny později 

Soukr. doc. Dr. Tauer - Nástin politického a kulturního vývoje islámské říše 

až do konce doby umaijovské; Význační dějepisci islámského Orientu (s 

četbou ukázek); Četba a výklad vybraných súr kur´ánu 

seminář pro semitskou filologii 

I. Oddělení literárně-historické kulturně-historické: 

Ř. prof. Dr. Růžička - Úvod do studia bible 

II. Oddělení pro výklad textů: 

Ř. prof. Dr. Růžička - Exegetická cvičení biblistická nebo arabistická podle 

dohody 
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Filologie turecká a novoperská 

Ř. prof. Dr. Rypka - Postavy a díla perské literatury 

seminář turecké a novoperské filologie 

Ř. prof. Dr. Rypka - Úvod do perské nebo turecké mluvnice, po př. cvičení 

Filologie ugrofinská 

Soukr. doc. dr. Skalička - Neslovanské, zvl. ugrofinské jazyky Sovětského 

svazu 

 

Cvičení lektorů 

 

Kurs jazyka českého 

Lektor Dr. Haller - Praktický kurz českého jazyka pro kandidáty učitelství na 

středních školách 

 

Praktický kurs staré řečtiny 

Soukr. doc. Dr. Vysoký  

 

Francouzský kurs jazykový 

Lektorka M. David-Vokounová - Praktický kurs francouzštiny (se zvláštním 

zřetelem k překladu) 

 

Anglické kursy jazykové 

Lektor Dr. Osička - I. kurs pro začátečníky; II. kurs pro začátečníky; III. kurs 

pro pokročilejší 

 

Ostatní kursy jazykové i jiné 

Lektor Dr. Lubynećkyj - cvičení budou ohlášeny později 

Lektor Dr. Fiala - Praktická cvičení mluvní a mluvnická z jazyka 

francouzského se zvláštním zřetelem k vyučování na střední škole 

Lektor Zaccaria - Mluvnice jazyka italského s praktickými cvičeními pro 

začátečníky; Praktický kurs italštiny pro pokročilé posluchače všech fakult 
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Lektorka pí Dickertová - Španělština ve dvou odděleních podle úmluvy 

Lektor Dr. Cechl - Počáteční kurs jazyka portugalského 

Lektor Dr. Jedlička - Kurs armenského jazyka pro začátečníky 

Lektor Dr. Skalička - Finština pro začátečníky 

Lektor Matoušek - Cvičení z českého těsnopisu 

Lektor Prokop - Základy československého těsnopisu se zřetelem k převodům 

na cizí jazyky, zejména ruštinu a francouzštinu; Dějiny těsnopisu 

Lektor Doležil - Praktická nauka o harmonii; Hudební diktát a čtení partitur; 

Technika řízení sboru 

Lektor Dr. Hořejší - Mimoškolní vzdělání a sebevzdělání v ČSR a v SSSR; 

Základy rétoriky a theorii v praxi 

Lektor Dr. Svoboda - Praktická cvičení deklamace a recitace  
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Příloha 2 - Ústavy a katedry na FF UK v Praze po r. 1948 

  

Pedagogika Příhoda Václav, Klíma Jiří V., Hendrich, 
Josef 

Srovnávací věda náboženská Pertold Otakar 

Psychologický seminář Stavěl Josef 

Estetika Mukařovská Jan, Honzl Jindřich, Kouřil 
Miroslav, Kovárna František 

Historické vědy Eisner Jan, Sidorov, Arkadij Lavrovčič, 
Stloukal Karel, Paulová Milada, Holinka 
Rudolf, Žáček Václav, Bauer František 

Pomocné vědy historické Vojtíšek Václav, Klecanda Václav, Tobolka, 
Zdeněk, Skalský Gustav 

Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou Filip Jan, Böhm Jaroslav,  
 

Ústav pro dějiny umění Matějček Antonín, Okuněv Nikolaj, Cibulka 
Josef, Pešina Josef, Blažíček Oldřich 

Seminář hudební vědy Hutter Josef, Němeček Jan 

Národopisný seminář a proseminář Chotek Karel, Voráček Josef 

Slavistika Havránek Bohuslav, Kurz Josef, Horálek, 
Karel 

Ruský jazyk a literatura Dolanský-Heidenreich Julius, Mathesius 
Bohumil 

Polská řeč a literatura Szyjkowski Marian, Krejčí Karel 

Jazyky a literatura bulharská a lužickosrbská Frinta Karel 

Bohemistika Vážný Václav, Ryšáněk František, Šmilauer, 
Jílek František, Gašparíková Želmíra 

Dějiny české literatury Pražák Albert, Čapek Jan Blahoslav,  

Seminář Obecného jazykozpytu Skalička Vladimír 

Fonetický archiv Hála Bohuslav, Seeman Miroslav, Sovák 
Miloš,  

Srovnávací jazyky indoevropské Jílek František, Lesný V.,  

Seminář pro klasickou filologii Salač Antonín, Ryba Bohumil, Wenig Karel, 
Vysoký Zdeněk, Svoboda Karl 

Románský seminář Dvořák Josef, Novák Otakar, Černý Václav, 
Kopal Josef, Buben Vladimír, Bukáček Josef, 
Cordón Antonio 

Anglistika Trnka Bohumil, Vočadl Otakar, Vachek 
Josef, Poldauf Ivan, Vančura Zdeněk 

Německá řeč a literatura Messer Richard, Siebenschein Hugo, Heger 
Ladislav 

Egyptologický seminář Lexa František 

Semitská filologie a islamistika Růžička Rudolf, Tauer Felix, Rypka Jan 

Filologie Dálného východu Průšek Jaroslav 
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Příloha 3 - Struktura UK v Praze v letech 1945 - 1953 

 

 
Letní semestr 1945 

Rektor:    Jan Bělehrádek, LF 

Prorektor:     Antonín Salač, FF 

Děkani: 

právnická fakulta:    Arnošt Wenig 

filozofická fakulta:   Jan Rybka 

lékařská fakulta:    Josef Čančík 

teologická fakulta:    Karel Kadlec 

přírodovědecká fakulta:   Viktor Trkal 

 

 

Školní rok 1945/46 

Rektor:    Jan Bělehrádek, LF 

Prorektor:     Antonín Salač, FF 

Děkani a proděkani: 

právnická fakulta:    Jan Matějka, Theodor Saturník 

filozofická fakulta:   Jan Rybka, Antonín Matějček 

lékařská fakulta:    Josef Čančík, Václav Jedlička 

teologická fakulta:    Karel Kadlec, Josef Heger 

přírodovědecká fakulta:   Viktor Trkal, František A. Novák 

pedagogická fakulta:   Otokar Chlup 

zastupující děkan lékařské fakulty  

pobočka v Plzni:   Ivo Mačela 

zastupující děkan lékařské fakulty  

pobočka v Hradci Králové:  Bohuslav Bouček 
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Školní rok 1946/47 

Rektor:    Bohumil Bydžovský, PřF 

Prorektor:     Jan Bělehrádek, LF 

Děkani a proděkani: 

právnická fakulta:    Theodor Saturník, Jan Matějka 

filozofická fakulta:   Josef Král, Jan Rybka 

lékařská fakulta:    Ladislav Borovanský, Josef Čančík 

teologická fakulta:    Josef Šíma, Karel Kadlec 

přírodovědecká fakulta:   Julius Komárek, František A. Novák 

pedagogická fakulta:   Otokar Chlup, Oldřich Vilém Hykeš 

zastupující děkan lékařské fakulty  

pobočka v Plzni:   Jiří Scheiner 

zastupující děkan lékařské fakulty  

pobočka v Hradci Králové:  František Smetánka 

 

 

Školní rok 1947/48 

Rektor:    Karel Engliš, PF 

     Bohumil Bydžovský  

(od 19. 3. 1948) 

Prorektor:     Bohumil Bydžovský, PřF 

     Jan Mukařovský, FF  

(od 19. 3. 1948) 

Děkani a proděkani: 

právnická fakulta:    Cyril Horáček, Theodor Saturník 

filozofická fakulta:   Jan B. Kozák, Josef Král 

lékařská fakulta:  Václav Jedlička, Ladislav Borovanský 

teologická fakulta:    Josef Cibula, Josef Šíma 

přírodovědecká fakulta:   Vojtěch Jarník, Julius Komárek 

pedagogická fakulta:  Zdeněk Nejedlý  
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(místo něj od 4.3.1948 Otokar Chlup), 

Oldřich Vilém Hykeš 

zastupující děkan lékařské fakulty  

pobočka v Plzni:   Jiří Scheiner 

zastupující děkan lékařské fakulty  

pobočka v Hradci Králové:  František Smetánka 

 

 

Školní rok 1948/49 

Rektor:    Jan Mukařovský, FF 

Prorektor:     Bohumil Bydžovský, PřF 

Děkani a proděkani: 

právnická fakulta:    Josef Tureček, Cyril Horáček 

filozofická fakulta:   Bohuslav Havránek, Jan B. Kozák 

lékařská fakulta:    Josef Čančík, Václav Jedlička 

teologická fakulta:    Jaroslav Beneš, Josef Cibula 

přírodovědecká fakulta:   Oldřich Tomíček, Vojtěch Jarník 

pedagogická fakulta:  Oldřich Vilém Hykeš, Otokar Chlup  

zastupující děkan lékařské fakulty  

pobočka v Plzni:   Josef Šafránek 

zastupující děkan lékařské fakulty  

pobočka v Hradci Králové:  Vlastimil Vrtiš 

 

 

Školní rok 1949/50 

Rektor:    Jan Mukařovský, FF 

Prorektor:     Bohumil Bydžovský, PřF 

Děkani a proděkani: 

právnická fakulta:    Josef Tureček, Jaroslav Kokeš 

filozofická fakulta: Bohuslav Havránek, Vladimír Skalička 

lékařská fakulta:    František Kostečka, Josef Čančík 
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teologická fakulta:    Jan Vyskočil, Jaroslav Beneš 

přírodovědecká fakulta:   Silvestr Prát, Oldřich Tomíček 

pedagogická fakulta: Felix Vodička, Oldřich Vilém Hykeš 

zastupující děkan lékařské fakulty  

pobočka v Plzni:   Jaromír Křečan 

zastupující děkan lékařské fakulty  

pobočka v Hradci Králové:  Stanislav Krákora 

 

 

Školní rok 1950/51 

Rektor:    Jan Mukařovský, FF 

Prorektoři:     Vojtěch Jarník, PřF 

     Klement Weber, LF 

Děkani a proděkani: 

právnická fakulta:    Josef Tureček 

filozofická fakulta:   Bohuslav Havránek, Oldřich Říha 

lékařská fakulta:    Josef Lukáš, Jiří Holý 

teologická fakulta:    Jan Vyskočil, Jaroslav Beneš 

přírodovědecká fakulta:  Jiří Novák, Miroslav Katětov, Josef 

Kunský 

pedagogická fakulta:  Josef Váňa, Zdeněk Černohorský 

lékařská fakulta  

pobočka v Plzni:   František Kotyza, Josef Pavrovský 

lékařská fakulta  

pobočka v Hradci Králové:  Vlastimil Vrtiš 

 

 

Školní rok 1951/52 

Rektor:    Jan Mukařovský, FF 

Prorektoři:     Vojtěch Jarník, PřF 

     Klement Weber, LF 
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Děkani a proděkani: 

právnická fakulta:  Jan Bartuška, Vladimír Solnař, František 

Štajgr 

filozofická fakulta: Vladimír Skalička, Oldřich Říha, Jan 

Filip 

lékařská fakulta:    Josef Lukáš, Josef Houštěk 

přírodovědecká fakulta:   Jiří Novák 

pedagogická fakulta:  Josef Váňa, Zdeněk Černohorský 

lékařská fakulta  

pobočka v Plzni:   František Kotyza 

lékařská fakulta  

pobočka v Hradci Králové:  Jiří Novák 

 

 

Školní rok 1952/53 

Rektor:    Jan Mukařovský, FF 

Prorektoři:     Vojtěch Jarník, PřF 

     Jaroslav Charvát, MFF 

     Ludvík Svoboda, FHF 

Děkani a proděkani: 

právnická fakulta:  Jan Bartuška, Vladimír Solnař, František 

Štajgr 

filozoficko-historická  

fakulta:    Oldřich Říha, Josef Polišenský 

filologická fakulta:  Bohuslav Havránek, Karel Horálek, 

Bohuslav Hála 

lékařská fakulta:  František Blažek, František Karásek, 

Josef Houštěk, Ladislav Borovanský 

biologická fakulta: Emanuel Bartoš, Bohuslav Fott,   Jaromír 

Seiferz 
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pedagogická fakulta: Vladimír Tardy, Antonín Dostál, Alois 

Jedlička 

geologicko-geografická 

fakulta:  Rudolf Rost, Bohuslav Hejtman, Josef 

Augusta 

matematicko-fyzikální 

fakulta:  Miroslav Katětov, Ladislav Zachoval 

lékařská fakulta  

pobočka v Plzni: Jaromír Křečan, Rudolf Bureš, Vladimír 

Mikoláš 

lékařská fakulta  

pobočka v Hradci Králové:  Jiří Novák 
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Příloha 4 - Počet studentů a studentek UK v Praze v letech 1945 - 1949 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Univerzita z toho 
Rok 

celkem 
muži ženy mimoř. cizinci 

poboč. 
celkem 

učitelů 
v čin. 
službě 

LS 1945 
ZS 1945/46 
ZS 1946/47 
ZS 1947/48 
ZS 1948/49 

12564 
19827 
20712 
21576 
19100 

9443 
13850 
14222 
14087 
12223 

3121 
5977 
6490 
7489 
6877 

405 
897 
958 
1199 
759 

39 
171 
387 
487 
423 

. 
638 
914 
1140 
1463 
 

. 

. 

. 
3009 
2423 



 74 

Fotografická příloha 1 - Zakládací listina Univerzity Karlovy v Praze  

 

 

Fotografická příloha 2 - Obnovená zakládací listina Univerzity Karlovy v 

Praze, vydaná prezidentem Eduardem Benešem (foto - Jan Smit) 
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Fotografická příloha 3 - Slavnostní řeč prezidenta republiky E. Beneše 

dne 7. dubna roku 1948 ve Vladislavském sálu Pražského Hradu při 

jubilejních oslavách 600. výročí založení UK v Praze (foto -archiv UK) 

 

 

Fotografická příloha 4 - Slavnostně vyzdobený vchod do Karolina při 

oslavách 600. výročí založení UK v Praze (foto - archiv UK) 
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Fotografická příloha 5 - rektor UK v Praze pro školní rok 1947/1948 

Karel Engliš (foto - archiv MU v Brně) 

 

 

Fotografická příloha 6 - Václav Černý 
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Fotografická příloha 7 - Žádost o vědeckou dovolenou pro školní rok 

1950/51 pro V. Černého  

 

 

Fotografická příloha 8 - Žádost o zdržení se učitelské činnosti na FF UK 

pro školní rok 1950/51 

 



 78 

Fotografická příloha 9 - Rozvázání pracovního poměru s V. Černým 

 

 

 

 

 

Fotografické přílohy 7, 8, 9 - Inventář FF UK 1882-1966(1970), inv.č.148, 

č.kartonu 13. (personálie pedagogického sboru) 
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Résumé 

 

 

This Bachelor’s thesis examines the situation at the Faculty of 

Philosophy and Arts, Charles University, Czechoslovakia, in the aftermath of 

World War II, specifically during the tumultuous period from 1945 to 1953. It 

outlines the difficulties the University faced in the early post-war years in 

trying to cope with large numbers of students who had been unable to 

complete their studies due to the war, and who now wished to enroll. It also 

describes key events that intimately affected the University, such as the 600th 

anniversary of the founding of the University and the “Victorious February” of 

1948, which decidedly changed the University’s traditions.  

The thesis outlines the gradual change and ideological transformation 

of the University following the Communist takeover of February 1948. I 

illustrate societal and university developments during the period using the 

example of Professor Václav Čern, who served as a faculty member since the 

1930s until his expulsion, on ideological grounds, in 1951. Many other faculty 

members, as well as students and staff, were forced to leave the University 

following ideologically driven inspections. Consequently, the Faculty and the 

entire University assumed an entirely new role in society. This was formalized 

with the adoption of a new law on higher education of 18 May 1950, which 

saw universities as “educational institution”,  whose goal was to bring up a 

new generation of ideologically suitable individuals. For decades to come, 

academic freedom would be irreparably compromised. 

 


