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Editorial 
Univerzita sází na vzdělání

HYNEK ŠNAJDAR / šéfredaktor
„Hlavní rolí univerzity je genero-
vat kvalitní a vzdělané lidi, kteří 
dokážou kriticky zhodnocovat svět 
kolem sebe,“ řekl v rozhovoru pro 
magazín Salonky Kamil Kuča, rektor 
Univerzity Hradec Králové, která se 
pro nás stala březnovým tématem. 
A právem. Všechny její čtyři fakul-
ty mají totiž do budoucna velké cíle 
s globálním přesahem. Tiskovým 
mluvčím univerzity je její absolvent 
Jakub Novák, jenž přiblížil svou pro-
fesi a rád zavzpomínal na svou alma 
mater. V září oslaví Přírodovědecká 
fakulta univerzity 10. výročí. O záže-
hu lásky ve studentech k matema- 
tice, fyzice či chemii hovořil její 
děkan Jan Kříž. Historii univerzity  
s přesahem do současnosti přibližuje 
vedoucí archivu Sylva Sklenářová. 
Zářným příkladem úspěšného stu-
denta Filozofické fakulty je Matyáš 
Strnad, který také dostal v Salonkách 
prostor. Netematickou část obohatil 
rozhovor s ikonou hradecké hema-
tologie, profesorem a senátorem 
Jaroslavem Malým.
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Martin Hanousek, náměstek primátora  
Hradce Králové pro oblast školství

Eva Žitná, asistentka prodeje

Lucie Eisenreichová, zpěvačka, moderátorka

Pro město je vždy přínosné, když má univerzi-
tu. Do města přivádí velké množství mladých 
lidí, kteří dokáží svou aktivitou městský život 
osvěžit. Stejně tak jsou studenti v hledáčku 

přicházejících i nynějších investorů a firem, kteří v nich vidí po-
tenciál pro další rozvoj přímo v Hradci. Při univerzitních aktivi-
tách dochází také k reprezentaci města v republice i v zahraničí. 
S tím se pojí i příliv nových zahraničních studentů, kteří mohou 
v Hradci Králové najít nejen přechodné studium, ale ideálně i bu-
doucí domov.

Univerzita Hradec Králové nám dává příleži-
tost vzdělávat se, i když už nechceme studovat 
každý den. Dále možnost chodit na zajímavé 
přednášky a tím rozvíjet svůj všeobecný roz-
hled. Má skvělé zázemí nejen pro studenty. 

Univerzita rovněž provozuje Univerzitu třetího věku, kam senio-
ři docházejí jednou týdně.

Je to už sedm let, co jsem univerzitu navště-
vovala, tak si netroufám ji hodnotit z pohledu 
studenta. Jako občan si ale myslím, že máme 
velké štěstí, že město nabízí kvalitní studium 
vysoké školy v místě bydliště. Líbí se mi její 

inovační schopnost, podpora studia v zahraničí a otevřenost vůči 
zahraničním studentům. Kladně hodnotím četnost veřejných te-
matických přednášek a celkovou svěžest univerzity. Například 
se nebojí vzít na post tiskového mluvčího čerstvého absolventa, 
což zároveň dokazuje vysokou úroveň kvalifikace, kterou svým 
studentům dokáže škola poskytnout. Zároveň slouží jako zdroj 
financí pro místní podnikatele, kterým přináší nové zákazníky, 
a v neposlední řadě se jinak „úřednický” Hradec stává díky stu-
dentům živějším a zábavnějším místem.

Jaký význam 
má univerzita 
pro Hradec Králové? 

ANKETA

Chystáme něco nového.

A bude to velkééé!
parknavetvi.cz
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HYNEK ŠNAJDAR, FOTO: ONDŘEJ LITTERA

Nedávno byl podruhé zvolen rektorem Univerzity 
Hradec Králové. Na to, že je Kamil Kuča (42) relativ-
ně mladý, má toho hodně za sebou. Je to vědec tělem  
i duší, jeho oborem je toxikologie. „Je to multioborová 
věda, a to mě na ní baví,“ říká. Kromě toho jeho srd-
ce bije pro univerzitu a jeho heslem pro budoucnost 
této vzdělávací instituce, s nímž při volbě předstou-
pil i před akademický senát je: Regionální univerzita  
s globálními ambicemi. 

Pane Kučo, gratuluji ke znovuzvolení. Byl jste jedi-
ným kandidátem volby na rektora Univerzity Hradec 
Králové. Jak si vysvětlujete, že se nepřihlásil nikdo 
další?
Mohou na to být tři pohledy. První, že jsem byl ta-
kový diktátor a nedovolil nikomu, aby kandidoval. 
Druhý, že byli lidé spokojení, jak jsem to dělal do-
sud, a třetí pohled, že se do toho nikomu dalšímu 
nechce.

Který z těch pohledů, je ten pravý?
Doufám, že to není ten první, ale kombinace dru-
hého a třetího pohledu.   

Byla to výhoda? Řekl jste si: nemám protikandidáty, 
tak to mám v kapse?

REKTOR

Mnoho lidí mi říkalo, že to půjde jako po másle, ale 
já jsem to tak neviděl. Ze životních zkušeností vím, 
že když měl člověk něco jistého, dopadlo to pak 
úplně jinak. Nenahlížím už tedy na všechno tak 
optimisticky, jak to na první pohled vypadá. 

Byl jste v této funkci i minulé období, takže v tomto 
ohledu nejste žádným nováčkem. Jaké jste měl poci-
ty po dobu, než akademický senát rozhodl?
Pocity byly určitě jiné předtím, než akademický 
senát zasedl a než proběhla diskuze. Nebyl jsem si 
stoprocentně jistý, že budu znovu zvolen. Poté, co 
došlo k diskuzi, která nebyla zrovna krátká, jsem 
už měl takový stabilizovaný pocit. Nezaznělo nic v 
tom smyslu, že jsem třeba něco pokazil a podobně. 
Během volby ale, a to mi pak někteří lidé vyčítali, 
jsem třikrát řekl senátorům, že pokud by nechtěli, 
aby univerzita rostla, ať mě raději nevolí. Se sená-
tory budu totiž spolupracovat a chci být rektorem 
univerzity, jejímž cílem je růst a rozvoj. 

Prošel jste při volbě tak zvaným „grilováním“. Na 
jaké otázky jste musel odpovídat?
Jednou jsem se sešel se senátory za zavřenými 
dveřmi den před volbou a potom v den volby. Ptát 
se kromě nich mohli také další lidé z akademické 
obce i technicko-hospodářští pracovníci. Samo-
zřejmě zazněly otázky, co bych dělal jinak, na co 

se chci zaměřit a proběhla rovněž prezentace mých 
tezí, které jsem si připravil. 

Své volební teze jste nazval Regionální univerzita  
s globálními ambicemi. Mohl byste to přiblížit?
Když jsem nastoupil do pozice rektora hradecké 
univerzity a scházel se s jinými rektory v republice, 
přívlastek regionální některým z nich vadil. Já jsem 
ale hrdý na to, že jsem zástupcem regionální uni-
verzity. Měli bychom hrát podstatnou roli v regio-
nu, a to je podle mě zásadní věc. Samozřejmě nám 
také záleží na spolupráci s vedením kraje nynějším 
i tím příštím. Domnívám se, že v této spolupráci 
je stále ještě spousta rezerv. V globálních souvis-
lostech bychom rádi dokázali najít určité ostrůvky 
pozitivní deviace, které by nás reprezentovaly ve 
světě a mohli bychom na ně být pyšní.

Jaká je úroveň současného pedagogického sboru?
Nedá se to určitě hodnotit en bloc. Každá fakulta 
má jinou skladbu zaměření a je to dáno i historic-
ky, kdy univerzita vznikala z Pedagogické fakulty. 
Teprve později přibývaly další fakulty. Původ-

ně byli ve sboru pedagogové a didaktici, kteří se  
v průběhu dalších let museli soustředit na specia-
lizované obory. Postupnou evolucí se jejich pozice 
měnily. Nyní mohu říci, že na každé fakultě jsou 
politologové, informatici, filozofové, přírodovědci 
a zástupci další oborů.    

Jsou mezi pedagogy osobnosti, které by mohly bez 
váhání působit na prestižních světových univerzi-
tách?
Určitě ano. Myslím si, že na každé fakultě tři až 
pět takových lidí působí. V současné době máme 
jednoho člověka z Přírodovědecké fakulty na stáži 
přímo na Harvardu.  

Má většina studentů v sobě touhu po vzdělání a am-
bice něco ve svém oboru dokázat?
Doufám, že ano a určitě by to chtít měli. Jsou tady 
samozřejmě studenti, kteří žijí univerzitou, dý-
chají pro ni a účastní se rozmanitých aktivit stu-
dentských spolků. Z nich se snažíme vypěstovat 
budoucí zaměstnance univerzity na akademické 
pozice či místa technicko-hospodářských pracov-

www.vzpravy.cz
VychodoceskaTelevize
@vychodoceska.televize

Co u nás budete dělat?
• Aktivně prodávat reklamní prostor a vyhledávat 
   nové potenciální klienty v regionu HK.
• Pečovat o stávající klienty a obchodně rozvíjet 
   svěřené portfolio produktů.

Jsme téměř 
rodinnou univerzitou



8

níků. Potom je tady další skupina, která studuje 
kvůli diplomu. Takto je to ale na všech univerzi-
tách v zemi. Čím ale bude více těch prvních, tím 
to bude lepší. 

Na které úspěchy vaší instituce jste pyšný?
Když jsem univerzitu přebíral, hodně se budova-
lo. Postavila se například budova Přírodovědecké 
fakulty. Od té doby jsme se museli zaměřit na to, 
abychom v budoucnu dokázali mít dostatečný 
objem peněz na její chod. Mám velkou radost, že 
nežijeme pouze z peněz, které dostáváme od mini-
sterstva za počty studentů a kvalitu. Dokázali jsme 
už také získat peníze z grantů, evropských fondů, 
podstatně se nám zvýšila vedlejší hospodářská 
činnost, enormně nám vyrostly počty publikací  
v prestižních zahraničních časopisech. Nedá se vy-
brat jeden úspěch, ale důležitá je právě ta komplex-
nost růstu ve více směrech. To považuji za zásadní.  

Co hlavně přispívá k prestiži hradecké univerzity?
Přál bych si, aby univerzita byla jednou výraznou 
a dobrou značkou, aby byl veřejně ceněn zisk di-
plomu na této škole. Není to určitě otázka jednoho 
nebo dvou volebních období, ale hlavně společné-
ho přístupu všech zaměstnanců a studentů.

V čem se liší od podobných vzdělávacích institucí?
Jsme výjimeční tím, že jsme malou, téměř rodinnou 
univerzitou, a právě to nám umožňuje s ní mno-

hem efektivněji manévrovat a reagovat na změny, 
které postupně přicházejí. Studenti nás lépe znají  
a akademičtí pracovníci naopak znají lépe je.   

Četl jsem váš životopis a je to hotový „román“.  
Z mého pohledu z něj vyplývá, že vzdělanost a vzdě-
lávání jsou vaší životní prioritou. Proč je to podle vás 
tak důležité?
Nejhorší je, když národu vládnou nevzdělanci. 
Hlavní role univerzity je generovat kvalitní a vzdě-
lané lidi, kteří dokážou kriticky zhodnocovat svět 
kolem sebe a na tomto základě provádět nějaká 
opatření. Zbytku populace by pak měli ukazovat 
cesty, přístupy a řešení různorodých situací. Vzdě-
lání proto považuji za velmi důležité. Důležité je 
také know-how, které přivážejí naši studenti ze 
zahraničního působení, nebo od zahraničních stu-
dentů u nás. Ten jiný pohled přispívá k větší vzdě-
lanosti i k lepšímu řešení různých problémů.  

Proč jste si vybral k vlastnímu studiu toxikologii?
Protože je multioborová. Pro vědu v dnešní době je 
multioborovost velice důležitá, neboť v základních 
oborech, jako jsou matematika či fyzika se dnes 
už těžce na něco nového přijde. Právě na rozhra-
ní mezi více obory podle mě v budoucnosti ještě 
přijdou nějaké další vědecké inovace a novinky. 
Zrovna právě toxikologie mně hodně pomohla 
v budoucích povoláních a v komunikaci s lidmi 
různých pestrých odborností. Byl to dobrý studijní 
výběr ve vztahu k mé budoucnosti, kde jsem mohl 
uplatnit multidisciplinaritu a zkusit porozumět 
tomu, s čím jsem se setkal. 

V čem mají své kouzlo obory toxikologie a chemie?
Ve vztahu k toxikologii mě asi ovlivnil film Skála, 
v němž hráli herci Sean Connery, Nicolas Cage  
a Ed Harris. Viděl jsem ho o prázdninách mezi prv-
ním a druhým ročníkem studia na vysoké škole, 
a to mě zřejmě nasměrovalo k toxikologii. Byl to 
však jenom začátek. Čím více jsem se pak setkával 
s tímto oborem a seznamoval se s ním, tím se mně 
ta multidisciplinarita, ve které byla zahrnuta také 
chemie, líbila.

Studoval jste na Fakultě vojenského zdravotnictví 
Univerzity obrany Hradec Králové. Co zásadního vám 
tato škola dala?
Právě tu toxikologii. Předtím jsem magisterský ti-
tul vystudoval z organické chemie a potom na této 
vojenské univerzitě jsem získal akademický titul 
doktor. Původně jsem uvažoval, že bych byl vojá- 800 134 134 

www.ppas.cz

Mějte energie „pod jednou střechou“ s novým produktem KOMPLET 
a ušetřete. Dodávka zemního plynu i elektřiny od jednoho dodavatele 
přináší mnoho výhod. Vše potřebné tak vyřídíte na jednom místě, 
budete mít stále stejnou cenu silové elektřiny po dobu 2 let a navíc 
stálý měsíční poplatek ve výši 0 Kč za odběrné místo elektřiny. 

UŽIJTE SI POHODLÍ 
JEDNOHO DODAVATELE 
PLYNU I ELEKTŘINY

VŽDY NĚCO NAVÍCREKTOR
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kem z povolání, ale zabránila mně v tom nemoc. 
Na fakultě jsem ale zůstal a dopracoval jsem to do 
pozice proděkana pro vědu. 

Velmi mě zaujal váš mezinárodní přesah. Působil 
jste na mnoha světových univerzitách a pracovištích. 
Proč jste se vydal na zkušenou do světa?
Na zkušenou bych dal do uvozovek. Když spolu-
pracujete s nějakou institucí, může vám nabídnout 
pozici v zahraničí. Někde jsem vedl na dálku dok-
torandy, jezdil jsem za nimi, když měli prezenta-
ce, psal s nimi společně články, podával projekty.  
V každé zemi je to trochu jiné. 

S čím zajímavým jste se tam setkal a čím vás tamní 
angažmá obohatila?
V Malajsii jsem byl překvapený, jaká kritéria musí 
člověk splňovat, aby byl vůbec vybrán na jejich 
velmi prestižní univerzitu. Ta náročná kritéria jsem 
splňoval jen tak tak. V Brazílii to bylo velice spe-
cifické a vodili si mě tam jako medvěda mezi uni-
verzitami, kde jsem musel stále přednášet, mluvit  
o vědě a nabalovat na sebe spolupráce. Na florid-
ské univerzitě po mně zase chtěli, abych v případě, 
že budu psát publikace, je psal pod jejich hlavič-
kou. Každá z těch univerzit měla jiné požadavky. 
Bylo to velmi specifické.

Nedílnou součástí vašeho profesního života je vě-
decký výzkum. Na co jste se v něm zaměřil a jakých 
jste dosáhl výsledků?
Hlavní část mého výzkumu je o vývoji nových 
léčiv například na Alzheimerovu nemoc. Tím, že 
jsem rektorem, nikdy jsem s vědou neskončil, pro-
tože až tady jednou s touto funkcí skončím, chci se 
k vědě vrátit. Mám mezi rektory kamarády, kteří 
po skončení svého období hodlají jít do politiky. 
Mě ale politika absolutně netáhne, táhne mě na-
opak věda, která je pro mě nejdůležitější.  

Vaše bohaté aktivity se dočkaly uznání a získal jste 
řadu rozmanitých cen. 
To sice ano, ale spíše vám řeknu, za co si mě lidé 
nejvíce dobírali. Patřil jsem mezi zhruba pět nej-
mladších profesorů v České republice a také jsem 
svého času byl asi dva roky nejmladším rektorem v 
zemi. Když si vás lidé takto dobírají, tak vám to asi 
nejvíce utkví v paměti.  

Jste velmi pracovitý, máte vůbec nějaký volný čas?
V současné době velice poskrovnu. Nevím, jak si 
v tomto směru nyní poradit jinak. Zatím nevím, 

jak to bude vypadat v druhém rektorském období. 
Samozřejmě mám nějaká předsevzetí, jak se někte-
rých povinností zprostit, uvidím ale, jak to vyjde. 
Vědu dělám ve volném čase a často k ní utíkám, 
když si potřebuji odpočinout. 

Doneslo se mi, že trpíte Bechtěrevovou nemocí, což 
je chronické zánětlivé onemocnění projevující se 
kostnatěním pružných tkání. Jak vás to limituje?
V současné době, když je nemoc léčená, jsou limity 
minimální. Po mnoha letech neléčení této choroby 
a potom optimalizace léčby jsem dostal léčbu bio-
logickou. Díky ní se cítím super. Předtím jsem se 
budil bolestí, nemohl jsem běhat, zvednout cokoli 
ze země. Teď je to v pohodě, ale musím se léčit.   

Tato nemoc ovlivňuje i spánek. Co jste dělal, když 
jste nemohl spát?
Když pominu to, že jsem workoholik, tak kvůli 
tomu, že tato nemoc byla řadu let neléčená, nemohl 
jsem spát, a o to víc jsem pracoval, běžně i šestnáct 
hodin denně. I díky tomu jsem se podílel na mnoha 
publikacích, i když na úkor zdraví a rodiny. 

Co budete jako staronový rektor prosazovat? 
V prvním období jsme se museli zaměřit na to, za 
co dostáváme z různých zdrojů finance. V tom mu-
síme pokračovat i nyní a neusnout na vavřínech. 
Chceme se více zaměřit na studenty i zaměstnance, 
najít zdroje ke zvýšení platů a zajištění benefitů. 

Jak vidíte její budoucnost hradecké univerzity?
Rád bych naplnil svůj slogan Regionální univerzita 
s globálními ambicemi, být někde ve středu mezi 
univerzitami v zemi, najít svoje hlavní obory, které 
nás budou reprezentovat ve světě a mít kvalitní ne-
jen akademické pracovníky, ale i studenty.

Chci se ještě zeptat na vaše sny. Prý mezi ně patří 
vlastní zámek a automobilový veterán Morgan Aero 
Coupe. Do jaké míry se plní?
Ufinancovat v dnešní době nějaký zámek není žád-
ná sranda. Za Hradcem mám víkendový dům, kte-
rý sice trochu jako zámek vypadá, ale je to tři plus 
jedna. Pokud by se jednou splnil můj zámecký sen, 
asi by to bylo spojené s něčím prospěšným, třeba, 
že by byl zároveň domovem pro seniory. Automo-
bilový veterán Morgan je skutečně můj velký sen, 
ale v současné době je jeho cena 90 tisíc liber. Po-
kud bude libra padat tak, jak padá, tak to bude reál-
né. Určitě zámek i automobil zůstanou mým snem 
i nadále, i kdyby se nikdy nesplnil.

REKTOR
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Studenti nejsou hloupější,  
ale nechce se jim pracovat

V září oslaví Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové desáté výročí svého vzniku. Během první de-
kády vyrostla v moderní pracoviště, které se pomalu prosazuje na poli výzkumu, přestěhovala se do nových 
prostor a snaží se v mladých lidech zažehnout lásku k matematice, fyzice či chemii. Že jde o velmi náročný 
úkol, vypráví v rozhovoru pro Salonky děkan fakulty Jan Kříž (1974). „Spousta studentů končí, protože se po 
nich něco chce a na to nejsou zvyklí. Přitom na tu školu mají,” tvrdí.

Proč se o chemii a fyziku zajímá méně žáků?
Je to začarovaný kruh a fyzika je na tom momen-
tálně nejhůř. Na školách chybí odborně vzdělaní 
kantoři a děti tak často učí tělocvikáři či hudebkáři, 
kteří je prostě k lásce k fyzice nepřivedou. Nám se 
pak hlásí malý počet uchazečů, který ještě proříd-
ne během prvního ročníku. Do praxe tedy mohou 
jít jen jednotky absolventů a ne všichni si vyberou 
dráhu učitele.

Co budoucím kantorům kromě teoretických znalostí 
vštěpujete do hlavy?
Aby se snažili udělat výuku pro žáky atraktivní, 
protože třeba fyzika není memorování pouček  
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a vzorů, ale je to věda o přírodě, pozorování a po-
kusech. Troufám si říci, že se nám daří „vyrábět” 
učitele, kteří dokážou děti nadchnout. 

To asi vyžaduje trpělivost a hodně času, je to tak?
Je to běh na dlouhou trať. Jsem velmi spokojený  
s kolegy, kteří se u nás na fakultě o budoucí kan-
tory starají. Jsou to lidé, kteří umějí zapalovat tak, 
aby učitelé poté byli schopní své studenty nadch-
nout. Učitelé chemie a fyziky už teď na školách 
chybí a chybět budou, takže dokud budu mít 
kompetenci do těchto záležitostí mluvit, tak je 
tady vzdělávat budeme. 

Jak to bylo s fyzikou a láskou k ní u vás?
Jedním z důvodů, proč jsem si fyziku a matemati-

ku oblíbil, byl fakt, že mi už od základní školy 
oba předměty šly a také jsem měl štěstí na kan-
tory. V tomto ohledu musím zmínit v Hradci 
dobře známého doktora Ungermanna, který 
mě na gymnáziu naučil matematiku tak dobře, 
že jsem pak na matematicko-fyzikální fakultě 
po dva roky uměl spočítat příklady do všech 
písemek. Rozhodující faktor u mě byl učitel. 

Jakým způsobem se snažíte žáky středních škol 
lákat ke studiu na vaší fakultě?
Musíme se vymezit vůči tradičním univerzi-
tám, to znamená najít studijní programy, které 
ostatní univerzity nenabízejí. Například jako 
jediní v republice nabízíme v oboru toxikologie 
bakalářský, navazující magisterský i doktor-
ský studijní program. To je poměrně moderní 
téma, o které je velký zájem.

Považujete fakt, že jste poměrně nová a menší 
fakulta, za výhodu?
Určitě. Protože máme na fakultě asi jen 650 
studentů, jsme schopni jim vytvořit rodinné 
prostředí. Nejsou pro nás jen čísla ze studijní-
ho oddělení, ale často se s nimi známe i osob-
ně. Často se u zkoušky bavíme nejen o teorii, 
ale i o studiu obecně nebo jiných záležitostech.

Máte od studentů zpětnou vazbu?
Univerzita Hradec Králové poměrně nedáv-
no dosáhla velkého úspěchu, když v jednom 
ze světově uznávaných žebříčků zaměřeném 
na spokojenost studentů obsadila první místo 
mezi českými univerzitami. V celé Evropě jsme 
byli asi na 125. místě, což je obrovský úspěch.

Studenti jsou tedy s univerzitou spokojení. Jak 
vy naopak s nimi? Mění se v průběhu let?
Jsem tu od roku 2003 a nějaký rozdíl už jsem 
bohužel pocítil. Přichází ze středních škol s tím, 
že se jim všechno přinese. Nejsou takoví všich-
ni, ale spousta jich končí jen kvůli tomu, že se 
po nich něco chce a oni na to nejsou zvyklí. 
Vůbec to není o tom, že by na tu školu neměli. 
Další problém už jsem zmiňoval, tedy že ne-
jsou učitelé a těmto předmětům ani není věno-
ván dostatek času.

Říká se, že dnešní děti jen koukají do mobilu  
a hloupnou. Tak to tedy není?
Nechci útočit, že jsou dnes děti horší nebo 
hloupější, to vůbec ne. Podílím se na školní 

Advokátní
poradna

Odpověď: Ztráta zaměstnání není příjemná záležitost, 
zvláště za takových okolností. Správně ale tušíte, že 
takto zaměstnavatel nemůže postupovat. Zaměstna-
vatel je povinen zaměstnanci přidělovat práci, která 
odpovídá pracovní smlouvě, a za vykonanou práci 
platit zaměstnanci mzdu, a to až do konce pracovní-
ho poměru, tedy i ve výpovědní době. Jestliže Vám 
zaměstnavatel přestal po výpovědi přidělovat práci, 
jedná se o tzv. překážku v práci na straně zaměstnava-
tele. V takovém případě Vám přísluší náhrada mzdy 
ve výši průměrného výdělku, a to i v případě, že Vás 
zaměstnavatel nechává tzv. „sedět doma“. Zaměstna-
vatel Vám totiž sám od sebe nemůže nařídit volno bez 
náhrady mzdy (neplacené volno). Na takové variantě 
by se s Vámi musel nejdříve dohodnout. 

Pokud jde o samotnou výpověď, tak platí, že zaměst-
navatel Vám může dát výpověď jen z důvodů stano-
vených v zákoníku práce, přičemž konkrétní důvod 
musí být ve výpovědi jednoznačně uveden. Výpověď 
z pracovního poměru přitom musí být písemná a musí 
Vám být doručena do vlastních rukou. Pokud nesou-
hlasíte s výpovědí danou zaměstnavatelem a domní-
váte se, že některá z uvedených podmínek nebyla 
naplněna, máte zákonnou povinnost zaměstnavateli 
bez zbytečného odkladu písemně oznámit, že trváte 
na dalším zaměstnávání a zaměstnavatel je povinen 
Vám poskytnout náhradu mzdy. Současně se můžete 
u soudu žalobou na neplatnost rozvázání pracovního 
poměru domáhat toho, že výpověď je neplatná. Žalo-
bu je v takovém případě nutné podat do dvou měsíců 
ode dne, kdy měl Váš pracovní poměr skončit. 

Domníváte-li se, že Váš pracovní poměr byl ukončen 
neplatně, neváhejte se důkladně informovat a ke své 
obraně plně využít prostředky, které právní řád na ta-
kovou obranu nabízí.  

Dotaz: Dobrý den, na začátku měsíce jsem dostal od 
zaměstnavatele výpověď s dvouměsíční výpovědní do-
bou. Zároveň mi bylo řečeno, že po tu dobu do práce 
docházet nemám, ale taky že nedostanu nic zaplaceno. 
Výpověď nebyla nijak konkrétně zdůvodněna. Může 
takto zaměstnavatel postupovat a můžu se proti tomu 
nějak bránit?

Mgr. Tomáš Bobek

E-mail: info@ak-mb.cz
www.ak-mb.cz
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fyzikální olympiádě, takže vím, že se tady rodí 
mimořádné talenty schopné konkurovat i celo-
světově. Stále máme výborné studenty, ale větší 
procento z nich je průměrných až podprůměrných, 
protože se jim nechce. 

Musíte měnit přístup i vy jako kantor? Všechny asi 
vyházet nemůžete…
Každý má jiný přístup, ale mně se hned vybavil 
kolega, nechci ho jmenovat, který přístup nikdy 
nezmění. A můžete mu dokola vysvětlovat, že  
v tom konkrétním programu není jeho předmět 
důležitý, prostě u něj přes to nejede vlak. Jeden 
kolega z Univerzity Pardubice říkal, že musíme 
nastavit laťku tak, aby bakalářské studium udělal 
každý, kdo chce. Samozřejmě až na výjimky, když 
někdo není vůbec soudný a opravdu na té vysoké 
škole nemá co dělat, těch ale není moc.

Další činností univerzity a potažmo fakulty je věda  
a výzkum. Jak si tady stojíte?
V posledních přibližně třech letech se nám daří pu-
blikovat v opravdu kvalitních časopisech. Za uply-
nulé čtyřleté období jsme minimálně dohnali lec-
které české vysoké školy. Začínali jsme na chvostu 
a teď se cítíme být štikou. Jako příklad můžu uvést 
nedalekou Univerzitu Pardubice se silnou Fakul-
tou chemicko-technologickou, kde mají tradičně 

výborné výsledky. Mám odtud zprávy, že nám 
trošku závidí naše výsledky. Postupně jsme se do-
stali do klidného středu tabulky.

Jakým způsobem se snažíte vědu zpopularizovat 
směrem k veřejnosti?
V červnu je tu na náměstí Václava Havla obrovská 
dvoudenní akce s názvem Hrajeme si hlavou, kde 
jsou stánky s experimenty nebo populární před-
nášky pro mladé i starší publikum. Těm už zapále-
ným, kteří mají nějaký zajímavý výzkum nebo pro-
jekt, poskytujeme naše laboratoře a některé střední 
školy k nám chodí na laboratorní práce. Intenzivně 
také pracujeme s nadanou mládeží prostřednic-
tvím olympiád a pořádáme soustředění, kde vy-
bíráme a trénujeme žáky na mezinárodní fyzikální 
olympiádu. Obecně se snažíme, aby nejen školáci, 
ale i lidé ve městě věděli, co tady děláme.

Jaká máte očekávání od druhé dekády fungování vaší 
fakulty? Co byste si přál? 
Nechci mluvit jen za ni, protože jsem zastáncem 
toho, abychom táhli za jeden provaz. Za celou uni-
verzitu si přeji, abychom byli respektovanou insti-
tucí, která si zachovává přívětivou tvář pro studen-
ty, a abychom byli ještě vědecky úspěšnější. Také 
si přeji, aby lidé v Hradci Králové brali univerzitu 
jako důležitou součást města.

Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o. 
Volanovská 518, 541 01 Trutnov

800 800 552 (zelená linka)

www.vitesco-technologies.com
www.continental.jobs.cz

personalni.trutnov@continental-corporation.com

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE!

CONTINENTAL 
POWERTRAIN 
SE MĚNÍ 
NA VITESCO 
TECHNOLOGIES

Nabídku aktuálně obsazovaných pozic získáte
na www.continental.jobs.cz.
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Univerzita Hradec Králové, jejíž název symbolizuje 
sepětí s krajským městem, existuje od 1. září 2000. 
Její počátky však sahají do roku 1959, kdy na základě 
vládního nařízení byla v krajských městech zřízena síť 
pedagogických institutů pro vysokoškolské vzdělávání 
učitelů. Stejně jako v nedalekých Pardubicích zde tento 
institut působil pět let a 1. září 1964 přišla reforma vy-
sokoškolského vzdělání učitelů. Instituty byly zrušeny 
a přeměněny na pedagogické fakulty. Sloučením pe-
dagogických institutů v Hradci Králové a Pardubicích 
vznikla Pedagogická fakulta Hradec Králové.

Ta existovala až do 1. září 1992, kdy se přeměnila 
na Vysokou školu pedagogickou v Hradci Králové. 
„Podmínkou názvu této vysoké školy s rektorátem 
bylo, že musí vzniknout ještě jedna fakulta a od 15. 
února 1993 to byla Fakulta řízení a informační tech-
nologie, dnešní Fakulta informatiky a managemen-
tu,“ přiblížila další etapu vývoje Sylva Sklenářová, 
vedoucí Archivu Univerzity Hradec Králové.   

Tento stav trval do 1. září roku 2000, kdy Parlament 
České republiky přijal zákon, v němž došlo ke 
změně názvu Vysoké školy pedagogické na Uni-
verzita Hradec Králové. Návrhů na přejmenování 
existovalo několik, například Univerzita Bratří 
Čapků nebo Univerzita Jiřího z Poděbrad. „Potom 
pokračoval další rozvoj do současné podoby. Z Pe-
dagogické fakulty se postupně vyčlenily katedry, 
které tvořily základ dalších dvou fakult,“ uvedla 
vedoucí archivu. Šlo o Fakultu humanitních studií 
založenou v roce 2005, která se po několika letech 

HISTORIE

přejmenovala na Filozofickou fakultu. V roce 2010 
spatřila světlo světa Přírodovědecká fakulta. 

Prvním rektorem původní Vysoké školy pedago-
gické v Hradci Králové byl od roku 1992 Oldřich 
Richterek, předtím působící jako děkan Pedago-
gické fakulty v Hradci Králové. V roce 1996 ho ve 
funkci vystřídal Pavel Cyrus, který pak pokračoval 
i ve druhém volebním období do roku 2002 už jako 
rektor Univerzity Hradec Králové. Dalšími rekto-
ry byli Jaroslava Mikulecká, Josef Hynek a Kamil 
Kuča, který je rektorem od roku 2016 dosud. V ne-
dávno uskutečněné volbě kandidáta na rektora jím 
byl zvolen na další čtyřleté období. 

V době Vysoké školy pedagogické patřilo mezi je-
den z její hlavních cílů vytvoření dobrého zázemí. 
„Už na začátku 60. let se řešila stavba kampusu, 
protože prostory pro Pedagogický institut byly už 
tehdy nevyhovující a kapacitně nedostačovaly,“ 
poznamenala Sklenářová. 

První budova univerzitního kampusu – Objekt 
společné výuky – se začala stavět v roce 1995  
a pro užívání byla slavnostně otevřena v roce 1997.  
V roce 1998 v celostátní architektonické soutěži zís-
kala titul Stavba roku. V roce 2006 byla zahájena 
stavba objektu pro Fakultu informatiky a manage-
mentu, která byla otevřena o dva roky později. Tře-
tí budova pro Přírodovědeckou fakultu se začala 
stavět v roce 2015 a využívat v roce 2017.

V současné době se na všech čtyřech fakultách 
univerzity vzdělává zhruba 6400 studentů. Na 

univerzitě pracuje 804 zaměstnanců, z toho je  447 
akademických a výzkumných pracovníků. V histo-
rii této vzdělávací instituce bylo asi nejhorší období 
od roku 1968 po okupaci vojsky Varšavské smlou-
vy a při nástupu normalizace. „Situace na Peda-
gogické fakultě po uskutečnění prověrek v letech 
1970 až 1973 byla asi jedna z nejhorších ve srovnání 
s ostatními vysokými školami. Ze školy musela 
odejít zhruba čtvrtina zaměstnanců jak akademiků, 
tak technicko - hospodářských pracovníků. Toto 
číslo zcela korespondovalo s počtem lidí, kteří mu-
seli v tehdejším Východočeském kraji opustit své 
zaměstnání, což bylo nejvíc ze všech krajů v Česko-
slovensku,“ konstatovala vedoucí archivu. 

Podle ní byl nejdůležitějším milníkem listopad 
roku 1989. „Tehdy se vše změnilo a škola se mohla 
začít opravdu po všech stránkách rozvíjet. Do té 
doby tady totiž nebyly dostatečné studijní prosto-
ry, učily se samozřejmě tendenční věci, které sou-
visely s tehdejší dobou, mnoho kvalitních zaměst-
nanců nemohlo vědecky růst,“ prozradila. Zpět ale 
do současnosti univerzity.

Její velkou devizou je spolupráce se zahraničními 
univerzitami po celém světě. Nyní je podepsáno 
více než 320 partnerských smluv, do zahraničí 
hojně jezdí nejen studenti, ale i pedagogové. Na 
univerzitu přijíždí také velký počet zahraničních 
studentů, loni jich bylo asi 500.  Jak ostatně říká ve 
svých letošních předvolebních tezích znovuzvo-
lený rektor Kamil Kuča: „Regionální univerzita 
s globálními ambicemi.“ Univerzita se kromě řady 
úspěchů může pochlubit i slavnými absolventy. Ze 
světového pohledu je patrně nejvíce vidět proslulý 
hokejový brankář a reprezentant Dominik Hašek. 
Na stejné škole studoval i jeho bratr, fotbalista Mar-
tin. Známými absolventy univerzity jsou rovněž 
herec Miroslav Táborský, hudební skladatel Jan 
Jirásek, vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny 

Královéhradecká univerzita  
letos oslaví 60. narozeniny

České republiky Jan Morávek, herečka Henrieta 
Hornáčková, novinářka a fotografka Lenka Klicpe-
rová nebo nejprodávanější kambodžská spisovatel-
ka Thavry Thon a mnozí další.

„Budoucnost hradecké univerzity vidím velmi 
dobře. Za třicet let od roku 1989 udělala velký 
pokrok, a to ve všech oblastech, jak ve vzdělávací 
činnosti, v práci se a pro studenty, ve vědecké prá-
ci, tak i v budování zázemí,“ myslí si vedoucí uni-
verzitního archivu Sylva Sklenářová, který vede 
od roku 2006 a historii univerzity má v malíčku. 
„Jedním z mých prvních úkolů po nástupu bylo 
napsat stručnou historii Univerzity Hradec Králo-
vé od roku 1959 do roku 2009. Spolupracovala jsem 
na knížce k padesátinám Pedagogické fakulty, 
zpracovávala podklady pro desetiletí Filozofické 
fakulty a loni mně vyšla publikace Pedagogická 
fakulta v Hradci Králové v roce 1968 a na počátku 
normalizace, která se nezabývala pouze politikou, 
ale i vnitřním chodem fakulty,“ přibližuje vedoucí 
vědeckou činnost archivu.

Další rovinou její práce, kromě klasické činnosti ar-
chiváře, jsou výstavy z materiálů a fotografií, které 
má archiv k dispozici. „Mou asi největší akcí byla 
před dvěma lety příprava veřejného happeningu 
na Masarykově náměstí k srpnovým událostem 
roku 1968 v Hradci Králové. Bez spolupráce s kole-
gy ze Státního okresního archivu v Hradci Králové 
a Muzea východních Čech v Hradci Králové by to 
však nebylo možné. Stejně tak bez podpory a po-
moci kolegů z univerzity. Jednalo se o historický 
program, k němuž jsem psala scénář, o tvorbu pre-
zentace připomínající tyto události na autentických 
fotografiích přímo z Hradce Králové ve spojení  
s dobovým rozhlasovým vysíláním,“ vzpomíná 
Sklenářová, která připouští, že si svou pestrou 
práci ještě v nedávné minulosti často nosila domů. 
Dnes už se snažím to nedělat, i když ne vždy to 
jde. Mojí snahou nyní je zmapovat sedmdesátá 
a osmdesátá léta na tehdejší Pedagogické fakultě, 
což bude dost náročné,“ dodává vedoucí univerzit-
ního archivu.
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Mobil je moje kancelář
Vystudoval politologii na Univerzitě Hradec Králové. 
Je komunikativní, bystrý a pohotový…  Současný dok-
torand Jakub Novák (26) je na své alma mater už dva 
roky tiskovým mluvčím. Píše nejen tiskové zprávy pro 
novináře z dění na univerzitě, ale také moderuje roz-
manité akce. „Troufám si tvrdit, že jsme jako univerzi-
ta v regionu dobře vidět a že propagaci univerzitních  
i vědeckých témat plníme dobře,“ řekl v rozhovoru pro 
magazín Salonky.  

Proč jste si vybral k vysokoškolskému studiu právě 
Univerzitu Hradec Králové a konkrétně jaký obor?
Původně jsem vystudoval lyceum na Střední pe-
dagogické škole v Litomyšli. Jestli jsem byl něče-
ho nepřítel, byla to matematika. Hledal jsem tedy 
něco výsostně humanitního a v Hradci narazil na 
politologii. Bohužel, hned v prvním semestru jsem 
zjistil, že je plná matematiky, protože se tam pře-
počítávaly výsledky odeslaných hlasů na mandáty  
a podobně. Naštěstí mi to vydrželo a zůstal jsem.

Proč politologie? Zajímala vás už na střední škole?
Na tento obor jsem nastoupil v roce 2012. Moje 
rozhodnutí ovlivnila osobnost kantora na střední 
škole, který byl absolventem královéhradecké uni-
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verzity. I když se na středních školách často sociál-
ní vědy točí kolem základů práva a politologie, on 
nám ve třetím ročníku dával číst proslulé politolo-
gy Huntingtona či Fukuyamu a valil na nás už v té 
době tato těžká témata. Díky tomu byla politologie 
jasná volba pro moje vysokoškolské studium. 

Čím je vám blízká?
Baví mně rozumět procesům, které se v současné 
společnosti dějí, a dávat si je do kontextu známých 
teorií a vzorců, jež politologové umějí pojmeno-
vat. Sedět v hospodě a nadávat na politiku umíme 
všichni, což je takový český folklor, ale mně je blíz-
ké hledat prizmatem politologa širší souvislosti. 

Jak vám studium šlo a co nového jste se v tomto 
směru dozvěděl?
Troufnu si říci, i když to možná vyzní jako samo-
chvála, že mi šlo, bavilo mě a chodil jsem na hodiny 
připraven. Později jsem ale začal být lehce průměr-
ný, protože jsem si nabral tolik dalších aktivit, že 
ve výsledku šlo studium trochu stranou. Dozvě-
děl jsem se ale během něho spoustu podstatných  
a důležitých věcí. Měl jsem to štěstí, že jsem potkal 
hodně zajímavé osobnosti, jako například doktora 
Jana Outlého z Úřadu pro dohled nad hospodaře-
ním politických stran a politických hnutí, který mě 
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zcela zasvětil do tajů politologie. Nebo jsem také 
narazil na současného děkana Filozofické fakulty 
Jana Prouzu, který se stal jedním z mých největších 
životních vzorů a dodnes jsme přátelé. Prostě, měl 
je na fakultě štěstí na velké osobnosti. 

Pokud vím, studoval jste také v zahraničí. Kde?
V rámci semestrálního pobytu jsem studoval na 
University of Ghana v Accře, hlavním městě Gha-
ny v západní Africe. Když jsem šel na politologii, 
tak jsem vůbec neměl tušení, že navazující magi-
sterské studium tady je buď Afrika nebo Latin-
ská Amerika. Čím víc jsme na seminářích mluvili 
o Africe, tím mě to více zajímalo, a navíc máme vel-
mi intenzivní zahraniční výměnu. Už tehdy jsem 
zjistil, že tamní mentalita a společenské prostředí 
jsou zcela odlišné. To mě fascinovalo a rozhodlo, 
že jsem se vypravil studovat do Afriky. Za měsíc 
mě shodou okolností čeká další krátkodobý pobyt, 
tentokrát v Etiopii, kde budu vyučovat studenty. 

Předpokládám, že studium politologie se tam od 
toho našeho liší?
Pochopitelně liší. Zatímco my v evropském pro-
středí rádi o věcech diskutujeme, moje zkušenost 
z Afriky je taková, že tamní studenti sedí na semi-
nářích a třeba tři hodiny si dělají spoustu pozná-
mek. My jsme zvyklí si věci načíst a pak jdeme 
s profesorem diskutovat a argumentovat. Tam to 
moc není. Kromě toho u nich je výklad politolo-
gie hodně zatížen koloniální zkušeností Afričanů. 
Určitě se přes to přenesli, ale stále se do výkladů 
a přednášek tato zkušenost promítá. 

Hradeckou univerzitu jste úspěšně dokončil a nyní 
jste doktorandem. Zároveň ale i tiskovým mluvčím 
své alma mater. Sehrálo v tom svou roli, že nejste 
zrovna introvertní typ a s komunikací nemáte pro-
blémy? Jak jste se k této profesi dostal?
To je pravda, vůbec nejsem introvertní typ, mož-
ná je to občas na škodu. Už v době bakalářského 
studia, někdy v roce 2014, jsem se dostal do Radia 
Černá Hora, kde jsem začal působit v redakci zpra-
vodajství. Tam jsem získal rozhlasový hlas, tempo 
a naučil jsem se s hlasem lépe pracovat. Zároveň 
si mě v té době všimli na magistrátu, kde potřebo-
vali do oddělení vnějších vztahů člověka na pozici 
asistenta tiskového mluvčího. Málem jsme si tehdy 
plácli. Když se o této nabídce tenkrát dozvěděl náš 
pan rektor, domluvil si se mnou schůzku. V ten 
samý den tehdejší mluvčí univerzity dala výpo-
věď, on mi nabídl tuto pozici, kterou jsem přijal. 

Co všechno jste se musel nejdříve naučit?
Mojí velkou výhodou bylo, že jsem byl v době pů-
sobení v rádiu v kontaktu s tiskovými mluvčími 
a regionálními novináři. Neznal jsem ale promo-
vání témat na univerzitě, začínali jsme skutečně na 
zelené louce. Za ty dva roky si ale troufám tvrdit, 
že jsme jako univerzita v regionu dobře vidět a že 
propagaci univerzitních i vědeckých témat plníme 
dobře. Je to ale i velká zásluha rektora Kamila Kuči, 
který našemu tiskovému referátu fandí a věří nám.

Domnívám se, že předpokladem pro vaši profesi je 
perfektní mluva, ovládání psaného slova a dobré re-
agování na nečekané situace. Kde jste se to učil?
Na Filozofické fakultě vedu předmět, který se 
jmenuje Základy PR a rétoriky. Studenti často při-
cházejí s tím, že je to naučím. Já jim ale musím se 
zklamáním říci, že jsem se to nikdy neučil. Jestli ale 
mám něco shůry dáno, domnívám se, že je to právě 
vlastnost komunikace. 

Mohl byste přiblížit práci tiskového mluvčího? Před-
stavte váš běžný pracovní den?
Začíná to ráno monitoringem médií. Pak se to liší 
i ročním obdobím. Momentálně chceme být vidět 
hlavně pro středoškolské studenty, kteří se roz-
mýšlejí, na kterou vysokou školu se přihlásí. Chys-
táme dny otevřených dveří, jezdíme na veletrhy 
vzdělávání. Nicméně můj primární úkol je prodá-
vat univerzitní témata. Snažím se z fakult vyhledá-
vat to, co zajímavého se tam aktuálně děje a předá-
vám informace novinářům. Uvedu příklad. Nyní 
se nám s Fakultou informatiky a managementu ve 
spolupráci s Českou obchodní inspekcí perfektně 
daří vytváření aplikace, která pomůže zejména dů-
věřivým seniorům odhalit podvodný e-shop. Nyní 
je mým úkolem tuto novinku propagovat.
  
Kontrolujete, jak s vašimi texty novináři naloží?
To víte, že ano, právě v rámci monitoringu. Samo-
zřejmě se občas stane, že novináři otisknou celou 
tiskovou zprávu i s chybou. Musím ale pochválit 
hradecké novináře, kteří si informace ověřují, když 
si nejsou něčím jistí. Z čeho jsem ale smutný, a to 
je bohužel dnešní trend, z obecného poklesu pro-
fesionality novinářů. Vyvoláno je to nepochybně 
tím, že klesá prodej výtisků, redakce jsou hubenější 
a novináři nemají dost času na investigativnější 
práci. To se pak mnohdy odráží v obsahu.

Stává se, že vaši zprávu nevhodně upraví?
Ano, stává se to. Nejen třeba záměnou nějakého 
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jména, ale také významově. I když na to zpětně 
upozorním, nedá se s tím nic dělat, protože na 
stránkách novin to už vyšlo. 

Konzultujete své výstupy s vedením univerzity?
Rozhodně. Není žádný výstup, o kterém by vedení 
univerzity nevědělo. Vše, co je trochu kontroverz-
ní, probírám nejen s rektorem, ale i prorektory  
a dalšími zainteresovanými lidmi, kteří jsou do-
stupní na telefonech a mailech.

Jaké zázemí má tiskový mluvčí a s kým spolupracuje?
Úzce spolupracuji s vedením univerzity, což je 
zhruba šest lidí. Potom se třemi kolegy Referátu 
propagace a komunikace. Dále pak, a to jsou pro 
mě nejzásadnější spolupracovníci, s PR koordiná-
tory fakult. Ti poskytují nejzajímavější informace  
a témata. Za technické zázemí považuji svůj mobil, 
kde mám úplně všechno, je to moje kancelář. 

Do jaké míry vám usnadňují práci sociální sítě? 
Na obsahu sociálních sítí univerzity, které spravuje 
kolega z našeho oddělení Vojtěch Tuček, se podílí-
me všichni. V našem případě mají sociální sítě ve 
všech podobách zásadní význam.

Dává vám univerzita ve vašem projevu, ať už písem-
ném nebo ústním, volnost?
Ano, i když mechanismy kontroly jsou nastavené. 
Lidí, kteří se k věcem vyjadřují, je několik. Určitě 
ale máme volnost, neboť našim cílem je, aby výstu-
py z univerzity byly všem srozumitelné a jasné.  

O čem jsou nejčastěji vaše tiskové zprávy?
Většinou jsou to vědecké postupy, kterými se ak-
tuálně univerzita zabývá. Dále jsou to pozvánky 
na akce, které se konají na půdě univerzity. Našim 
cílem je ale především upozorňovat na vědu. Pro-
tože nám bude vycházet zpravodaj nazvaný Rok  
s UHK, aktuálně jej otevíráme vědeckým rozhovo-
rem s panem docentem Mísou z Přírodovědecké 
fakulty, kde nyní řešíme největší vědecký projekt  
v dějinách univerzity za 90 milionů korun. V něm 
se pokusíme ukázat cestu ve výzkumu látek a pro-
tilátek pro Alzheimerovu i Parkinsonovu chorobu 
a dalším neurodegenerativním nemocem.    

Kde vidíte největší přednosti hradecké univerzity? 
Kam by se naopak mohla ještě posunout?
Největší výhodou je familiární podstata univerzity. 
V současné době máme více než šest tisíc studen-
tů. Jdeme cestou, že akademici jednotlivé studenty 

znají jménem, vědí o jejich aktivitách a zájmech. 
Díky tomu perfektně individuálně přizpůsobují 
podstatu výuky. Přátelský přístup ke studentům je 
velká přednost. Naopak rezervu vidím ve sdílené 
identitě, v hrdosti na to, že jsem studentem hradec-
ké univerzity a ambasadorem této značky. Jde nám 
o to, aby se univerzita stala srdeční záležitostí nejen 
pro studenty, ale i akademiky. 

Pokud vím, společně s kolegy jste vytvořili pro gym-
názia něco na způsob parlamentu.  O co jde?
U zrodu projektu byl skutečně kolektiv autorů, ale 
jedno jméno je hlavní – Jakub Tomek. Právě ten-
to kolega totiž přišel s nápadem simulace činnos-
ti Poslanecké sněmovny pro studenty gymnázia  
a středních škol. Náš Politologický klub se tohoto 
nápadu chopil, nastudovali jsme jednací řád sně-
movny a systém přijímání i schvalování zákonů. 
Nabídli jsme to středním školám a neuvěřitelně se 
toho chytlo hradecké Gymnázium J. K. Tyla. Půjčili 
jsme si zasedačku kraje, studenty jsme rozdělili dle 
výsledků voleb do politických stran a během jed-
noho dne jsme demonstrovali jednání sněmovny. 
Studenti přišli s návrhem zákona, o němž se disku-
tovalo a pak hlasovalo. 

V souvislosti s 30. výročím sametové revoluce vznik-
lo uprostřed univerzitního kampusu náměstí Václa-
va Havla. Co tuto iniciativu provázelo?
Úplně na začátku o tom začala mluvit Kristýna 
Vávrová, kolegyně z Přírodovědecké fakulty. My 
jsme tento nápad zmínili na studentském plénu  
a studenti se toho okamžitě chytili. Požádali vede-
ní univerzity, aby se zapojilo do záměru vytvořit 
náměstí Václava Havla, a kontaktovalo magistrát. 
Volali jsme také Dagmar Havlové, která nám dala 
souhlas s využitím jména jejího zesnulého manže-
la a prvního českého prezidenta, potom o této věci 
jednalo zastupitelstvo. Zastupitelé, až na jednoho  
z řad KSČM, který se zdržel hlasování, tuto věc od-
hlasovali. Pak už procesu vzniku náměstí Václava 
Havla nestálo nic v cestě.   

Čím se zabýváte za branou školy? Co vás baví?
Kromě práce na univerzitě jsem zastupitelem obce 
Klešice u Heřmanova Městce i předseda kulturní 
komise. Mým dlouhodobým koníčkem je svobod-
né zednářství. Tento fenomén mě velmi zajímá  
a snažím se prostřednictvím hlavně četby do něj 
proniknout. Mám také přítelkyni, které bych chtěl 
věnovat více času než doposud. Hodně času mi za- 
bírá doktorandské studium. Těch aktivit je dost.
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Lidé jsou 
z politiky 
rozčarovaní

Není žádným tajemstvím, že se mladí lidé do politiky 
nehrnou. I méně významné funkce tak dlouhé roky 
zastávají protřelí šíbři. Chybí svěží vítr, který by při-
tom často nebyl na škodu. Proč tomu tak je? Odpo-
věď na palčivý problém se snaží najít student polito-
logie na královéhradecké univerzitě Matyáš Strnad. 
Sám se na škole angažuje v akademickém senátu  
a spolupořádá akce pro studenty i veřejnost.

Těžko hledat univerzální odpověď, ale proč se mladí 
lidé nezajímají o politiku?
Dlouhodobě se snažím ten důvod najít. Mladým 
lidem se dostává tolik informací, že nejsou schopni 
si z toho vybrat to důležité. Často se tak chytají jen 
senzací, přitom v politice se jich zase tolik neděje.  
I když je pro život velmi důležitá, tak je v podstatě 
nudná. Zajímat se o ni vyžaduje hodně času, který 
lidé nechtějí obětovat a raději si jdou povídat o mo-
torkách nebo hudbě.

Může to být i tím, že politika je v dnešní době takřka 
sprosté slovo? 
Dříve byla úplně jinak nastavená. Byla to spole-
čenská událost a kultura politiků jako takových 
byla naprosto odlišná, mnohem důstojnější. Dost 
často jsou nejen mladí lidé rozčarovaní z toho, co 
je dnes v politice možné, jako například trestně 
stíhaný premiér.

Na druhou stranu se v posledních měsících v médiích 
dennodenně řeší různé kauzy. Nemůže to paradoxně 
pomoci rozdmýchat zájem?
Podle mě to pomáhá jen pro krátkodobý zájem. 
Vznikne senzace, kterou si člověk přečte v no-
vinách, ale protože nezná kontext, tak ho to za 
chvíli přestane zajímat. To je i příčina toho, proč 
jsou lidé v politice schopní rychle odpouštět. Za-
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znamenají nějakou kauzu, ale protože se tomu ne-
věnují dlouhodobě, tak na ni zapomenou nebo ji  
v hlavě upozadí.

Máte nějaký příklad?
Když už jsme u premiéra Andreje Babiše, ten šel 
do politiky s tím, že bude bojovat se zkorumpova-
nými elitami, které tu od revoluce vládly. Nicméně 
on byl té politické struktury nedílnou součástí, byl 
navázaný na různé dotace, programy a vyrostl na 
podpoře politiků v 90. letech. Čekám, kdy nějaký 
starší politik odejde do důchodu a v knížce popíše 
všechno, co se v té době dělo, a to nemyslím kon-
krétně Babiše a Agrofert. 

S nedostatkem mladých zájemců se potýká i komu-
nální politika. Tam zdaleka tolik senzací není…
Komunální politika je specifická tím, že sice ovliv-
ňuje dění na místě, kde lidé žijí, ale moc se o ní neví. 
Zastupitelé rozhodují o novém přechodu a mostu, 
ale informace se mezi lidi nedostanou, a tak pro ně 
nejsou důležité. Mají pocit, že celorepubliková re-
prezentace je důležitější.

Jsou vládnoucí politici jakýmsi odrazem většinové 
společnosti?
Je to zrcadlo, ale především si myslím, že morálně 
vznešenější politici špatně komunikují s lidmi. To, 

jakým způsobem vystupuje například současný 
prezident, je lidem sympatické, protože komuni-
kuje strašně jednoduše. Alternativa předává infor-
mace stylem, kdy člověk musí znát kontext, aby je 
pochopil. Je pak jasné, že současná společnost si 
raději vybere jednodušeji podanou zprávu, která 
ani nemusí být pravdivá, než aby uvažovala nad 
tou složitější. 

To je poměrně smutné zjištění.
Já z toho smutný nejsem. Nevolil jsem prezidenta 
Zemana, ale myslím si, že je dobře, že tuto funkci 
zastává. Právě proto, že si ho vybrala většina oby-
vatel, je důležité, že se stal prezidentem. Díky těm-
to zkušenostem bude třeba v budoucnu zvolen pro 
mě vhodnější kandidát. 

Je při volbách znát propast mezi názory mladších  
a starších lidí?
Není to podle mě propast mezi generacemi, ale 
mezi venkovem a městem. V Česku se o tom moc 
nemluví, ale je obrovský rozdíl mezi Prahou a zbyt-
kem republiky. Praha je metropolí, kde se střetává 

spousta kultur, která se do menších měst nedostá-
vá, případně dostává opožděně. Lidé mají tendenci 
uvažovat v kontextu prostředí, ve kterém žijí, a lidé 
na menších městech žijí jinak. 

Co dělají politici, kteří jsou jinak objektivně ctnostní 
a schopní, špatně?
Důležité je, aby se snažili býti politiky i mimo 
předvolební kampaně. Někteří to dělají, ale je po-
třeba, aby s lidmi více komunikovali a opravdu 
se starali o své regiony. Musí být normální, že se 
volič přijde zeptat na to, co pro něj daný politik 
udělal. Musejí být schopní a ochotní přijímat zpět-
nou vazbu.

Pojďme od politiky pryč. Vy se na UHK zapojujete do 
spousty činností, zkuste to nějak shrnout. 
Na univerzitě jsem osmým rokem, v současné 
době studuji doktorský program na Katedře polito-
logie Filozofické fakulty. Působím v akademickém 
senátu univerzity a také pracuji jako PR specialista 
na referátu propagace a komunikace, kde vytvářím 
různé materiály pro studenty i pro ve veřejnost, 



aby se něco o naší škole dozvěděla. Zároveň 
pořádáme i různé akce. 

Jaké třeba?
Začíná to univerzitním odpolednem, což je 
taková odlehčená akce, aby si studenti i aka-
demici trochu protáhli kostru a neseděli jen za 
stolem. Mohou si zkusit lukostřelbu, přejít přes 
slackline, zahrát si mölkky a další alternativní 
sporty. Poté je to univerzitní ples, na který cho-
dí kolem 1200 lidí. Pojali jsme ho teď trochu 
festivalově, aby to byla zábava především pro 
studenty, a proto zařazujeme více hudebních 
vystoupení, měli jsme tam třeba Pokáče. Také 
jsem zakládal akademický filmový klub, který 
už tedy nevedu, ale je zadarmo pro studenty 
školy i pro seniory z Hradce Králové. Snažíme 
se tak propojovat generace. 

Jak se vám to daří?
Částečně ano, ale senioři mají pochopitelně jiné 
preference, co se týče výběru filmů, než mají 
studenti. Na promítání navazuje debata s ně-
jakým hostem třeba z univerzity nebo z jiných 
sfér. Naposledy jsme tam měli sexuologa. Mlu-
vil zajímavě o sexualitě manželů a musím říci, 
že se studenti ptali, protože s nějakým dlouho-
dobým soužitím v páru nemají zkušenosti.

Mají studenti obecně na královéhradecké uni-
verzitě silný hlas?
Během působení nového rektora se uvažování 
univerzity nad přístupem ke studentům hodně 
posunulo. Ještě tak před pěti lety byli ze strany 
školy neviditelní. Teď si vedení uvědomuje, že 
jsou důležití, rektor nás podporuje a schází se 
s námi. Je hodně důležité, když se univerzita 
otevřela názorům svých studentů, protože ti 
se pak nebojí zeptat a zapojit se do řešení pro-
blémů. Znám z vyprávění, jak to funguje na 
jiných školách, a tam taková otevřenost není. 

Pojďme to na závěr trochu odlehčit. O vysoko-
školácích se někdy říká, že celé studium jenom 
propijí. Je to tak?
Je to pravda, pije se tady hodně. Ale to se pře-
ce dělá všude, Češi jsou národ, který si umí 
užívat a studenti nejsou v tomhle výjimkou. 
Důležité je, aby to zvládli zkombinovat se stu-
diem. Absolventi naší školy mají 99 procentní 
zaměstnanost, takže jestli to dokážou spojit, 
nevidím v tom žádný problém.
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Na konci března se v prostorách 
Univerzity Hradec Králové sejdou 
středoškolské a vysokoškolské 
studentské týmy na akci Open 
Data Hackathon, kterou pořá-
dá TECHNOLOGICKÉ CENTRUM 
Hradec Králové spolu s dalšími 
partnery. Otevírání dat veřejné 
správy vítá i Jakub Vít, člen Komi-
se pro informatiku města Hradec 
Králové a Komise rady kraje pro 
otevřenost.
 
S jakými daty budou studenti 
pracovat?
Studenti IT oborů budou  
v rámci celodenní akce vyvíjet 
aplikaci vycházející z open- 
source a otevřených dat, která 
pro potřeby Hackathonu zpří-
stupní Královéhradecký kraj, 
město Hradec Králové a Minis-
terstvo vnitra ČR.
 
Proč zrovna otevřená data ve-
řejné správy?
Jedním z našich cílů je i zlepše-
ní komunikace mezi veřejnou 
správou a občany. Domnívám 
se totiž, že pokud státní správa 
nebo samospráva nějaká data 
zpracovává, měla by je také 
umět poskytnout dál. Open 
Data Hackathon vnímám jako 
skvělý způsob, jak se otevřít ve-
řejnosti a zároveň využít poten-
ciál, který se v datech veřejné 
správy ukrývá. Těším se proto 
na všechna zajímavá řešení, 
která z Hackathonu vzejdou.
 
Budou mít studenti „k ruce“ ně-
jakou pomoc?

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

OPEN DATA
HACKATHON

25. 3. 2020
Fakulta informatiky a managementu,

Univerzita Hradec Králové

Soutěž pro 2-4členné SŠ a VŠ týmy
Tři nejlepší týmy získají hodnotné ceny! registrace na tchk.cz/hackathon2020

Organizátor                                                  Hlavní partneři

Akce se koná pod záštitou Mgr. Martiny Berdychové, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje, Mgr. Hany Štěpánové,
radní Pardubického kraje pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace, a Ing. Bc. Jiřího Bláhy, náměstka primátora města

Hradec Králové pro oblast rozvoje města, územního plánování a investičních akcí města.

Studentské týmy  
budou vyvíjet aplikaci

Datové sady jsou pro studenty 
dostupné už od konce února. 
Po celou dobu akce pak budou 
mít k dispozici zkušené men-
tory, kteří jim pomohou řešit 
případné nejasnosti a nebo je 
nasměrují, když se třeba ocit-

nou ve slepé uličce. Hackathon 
je samozřejmě soutěžní akce, 
takže odborná porota na závěr 
vybere tři nejlepší aplikace. 
Jejich tvůrci se mohou těšit na 
skvělé ceny a další podporu  
v rozvoji nápadu.
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Je lékařskou legendou a významným odborníkem v oboru hematologie. Svůj profesní život tento rodák z Hradce 
Králové spojil s tamní fakultní nemocnicí. Profesor Jaroslav Malý (73) dosáhl ve svém oboru mnoha úspěchů  
a jako třicetiletý byl členem týmu lékařů, kteří jako první v Československu provedli transplantaci kostní dřeně.  
V posledních letech je rovněž aktivním politikem, od roku 2014 senátorem. „Jako senátor jsem i jakýmsi okres-
ním ombudsmanem, který může být nápomocný lidem, když to potřebují,“ řekl v rozhovoru pro magazín Salonky.

Kde jste vyrůstal?
Jsem kluk z vesnice a vyrůstal jsem ve Stěžírkách, 
na západ od Hradce Králové, kde jsem se naro-
dil. Když jsem byl malý, bydleli tam moji rodiče 
u mých prarodičů. V každé vesnici v okolí žil ně-
jaký strýc, teta nebo vzdálený příbuzný. Někdy  
v roce 1950 dostal táta byt v Hradci a stěhovali 
jsme se do Labské kotliny. Od té doby bydlím po-
řád v tomto městě. 

Vzpomínáte na vaše rodinné zázemí?
Jak už jsem řekl, táta byl úspěšný ekonom a ma-
minka byla učitelka na prvním stupni. Zatímco 
táta pracoval v Praze a denně dojížděl, maminka 
se o nás vzorně starala. Kromě toho domů ze ško-
ly přinášela kupy sešitů a opravovala úkoly. Ro-
dinné zázemí bylo poměrně harmonické, až na to, 
že táta nebyl moc doma. Když ale byl, tak se nám 
nesmírně věnoval.   

PROFESOR

Proč jste se pustil do náročného studia medicíny? 
Čím vám učarovala?
Medicína je pěkná, je to „řemeslo“, které má svůj 
základ, je to práce s lidmi a hodně široký obor. Šlo 
to takříkajíc krok po kroku. Velký podíl na tom 
měly návštěvy přátel mých rodičů, kteří k nám 
chodili a byli lékaři. Prvním mým vzorem v této 
oblasti byl pan primář a revmatolog Miloslav Sa-
lavec, což byl úžasný člověk, který navíc hrál fan-
tastickým způsobem na saxofon. Ten mi poskytl  
k četbě knížky o medicíně. To byl myslím iniciační 
moment pro to, že jsem se vydal na tuto profesní 
dráhu.   

Věděl jste už na začátku studia, jakým směrem se 
vydáte nebo jste měl v hlavě více variant?
Vůbec ne. Na začátku studia musíte pročíst tisíce 
stránek knih. Medicínu doprovázejí biologie, fyzi-
ka, chemie, anatomie, histologie, což zabírá mno-
ho času a první dva roky není skoro možné dělat 
nic jiného. Od třetího ročníku, když jsem se dostal 

na klinické obory, mě strašně bavila chirurgie. Tři 
roky jsem některé dny v týdnu docházel na ambu-
lanci chirurgické kliniky, kde jsem sádroval, zaší-
val rány a dělal další drobné výkony. Potom jsem 
se seznámil s vynikajícím člověkem, tehdy docen-
tem na interně a pozdějším profesorem Vladimí-
rem Bartošem, který nás měl na praktika. Ten se 
pak, když byl jako nežádoucí vypuzen z Hradce, 
stal výraznou osobností pražského IKEMu. Naše 
osobní setkání začalo paradoxně na večírku 1. in-
terní kliniky. Byli jsme tam mezi převahou děvčat 
čtyři studenti a on nás pozval do hospody. To byl 
začátek naší spolupráce. Dělal jsem pomocnou 
sílu a pomáhal mu při práci s pacienty a shroma-
žďoval výsledky. Moc mě to s ním bavilo, hlavně 
jeho přístup. Byla to velká renesanční osobnost. 

Ve svém profesním životě jste získal řadu ocenění. 
To první - druhé místo na mezinárodní studentské 
vědecké soutěži - už v době studia. 
Byla to velmi zajímavá práce, kterou jsem dělal 
pod dohledem právě pana profesora Bartoše - 
preparace hrudního mízovodu. Já jsem u toho 
asistoval a díky tomu jsem se o pacienty krátkou 
dobu i staral. Pan docent kromě toho vymyslel, 
že budu sledovat hladiny některých látek v krvi  
a v hrudním mízovodu po podání určitého diu-
retika. Šlo o sledování změn biologických látek, 
hlavně minerálů v hrudním mízovodu. On mě 
prostě zadal úkol a já jsem ho prováděl. Potom 
jsem statisticky zpracované výsledky přinesl a on 
je opravil. Práci pak přihlásil do mezinárodní sou-
těže a ona mi přinesla první osobní úspěch.  

Promoval jste v roce 1971. Kde jste pak všude pů-
sobil?
Bylo obrovské štěstí, že jsem šel po studiích do 
nemocnice v Novém Bydžově. To byla skutečná 
škola života. Bylo to úplně stejné jako ve filmech 
o Básnících. Měsíc po nástupu jsem putoval na 
obvod. V roce 1973 se uvolnilo místo na II. in-
terní klinice v Hradci Králové a přihlásil jsem se  
k docentu Mazákovi, který se mě ptal, co bych 
chtěl dělat. Řekl jsem mu, že gastroenterologii. 
On na to, že se uvolnilo místo na hematologii. Tak 
jsem nastoupil tam, rychle se přeorientoval a udě-
lal si atestaci. Zajímalo mě krevní srážení, což je 
kategorie, které přesahuje řadu oborů, od kardio-
logie přes neurologii, porodnictví až po chirurgii.

V 70. letech jste byl členem týmu, který poprvé  
v Československu transplantoval dárcovskou kostní 

dřeň. Mohl byste zavzpomínat? 
To jsem měl skutečně štěstí. Transplantace kostní 
dřeně se tehdy začaly dělat v USA. Na II. inter-
ní klinice to byla součást vojenského výzkumu  
a v něm jsem spolupracoval. Byli tam odborníci, 
kteří propracovali techniku tak zvané reverzní izo-
lace. Člověk po transplantaci je citlivý na infekci 
a přítomnost jiného člověka s mnoha mikroby ho 
ohrožuje. Vznikl tehdy projekt Ostrov života. Ten 
zahrnoval filtry, které tlačily vzduch od pacienta 
ven a zároveň zabraňovaly vstup bakterií z venku 
k pacientovi. Tehdy, v roce 1976, mně bylo třicet let 
a byl jsem druhý nejmladší člen týmu. Práce probí-
haly ve spolupráci s Ústavem hematologie a krevní 
transfuze, který nám pomáhal s přípravou. Tým 
transplantaci provedl a vyšla z toho publikace, kde 
jsem byl jmenován jako člen týmu. 

Co transplantace přinesla zdravotnictví?
Byla to naprosto zásadní věc. Ukázala, jak je důle-
žitá potransplantační podpůrná péče. Transplan-
tace není technicky složitá. Složité je předejít in-
fekčním komplikacích a zvládnout imunologické 
procesy. Od té doby se u nás provedly stovky 
transplantací. V roce 2014 jsme oslavili v Hradci 
Králové tisící transplantaci krvetvorných buněk. 
Objevovaly se také nové léky, které umožňovaly 
přežití pacienta. 

Jste specializován na hematologii. Čím konkrétně 
se tento medicínský obor zabývá?
Hematologie, která je součástí interny, má část 
klinickou a laboratorní. Diagnostika hematolo-
gických chorob je totiž méně klinická a více la-
boratorní. Tento medicínský obor je zaměřen na 
choroby krve, což čítá mnoho onemocnění, které 
jsou vrozené nebo získané. Ty se zase rozdělují na 
nádorové a nenádorové. Mezi ty nádorové jsou 
nejznámější leukémie, lymfomy a další typy. Mezi 
nenádorovými jsou nejčastější chudokrevnosti  
a choroby krevních destiček. Potom je tu celý sys-
tém poruch krevního srážení.   
  
Krev je základní složkou života, přes kterou se ve-
dou téměř všechna základní vyšetření pacienta. Co 
všechno se dá z krve vyčíst?
Z krve se dá vyčíst skoro všechno. Od infekčních 
chorob, přes těhotenství, nádorová onemocnění 
až po zánětlivé choroby či dědičné chorobné sta-
vy. Důležitý je však vždy rozhovor s pacientem, 
abychom se dozvěděli příznaky, mohli diagnosti-
kovat a řídit léčbu.

Z krve se dá 
vyčíst skoro 
všechno
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V posledních dnech je hodně diskutovaný koronavi-
rus šířící se z Číny. Do jaké míry je z hlediska lékaře 
nebezpečný?
Je to virus původně zvířecí, který se na člověka do-
stal z tržišť. Tvrdí se, že pochází od netopýrů nebo 
hadů. Je to původně zvířecí virus, který podobně 
jako ptačí nebo prasečí chřipka přešel na člověka. 
Má podobný význam jako MERS nebo SARS, tedy 
viry, které se tady vyskytly před lety. Příznaky jsou 
podobné jako třeba u viru chřipky, tedy kašel, bo-
lesti v krku, teplota nebo také jako u těžkého zá-
palu plic. Jeho nebezpečnost je v rychlosti šíření. 
Dalším úskalím je nemožnost ho cíleně léčit.   

Jste držitelem Ceny České hematologické společnos-
ti, získal jste také všechny tři medaile Lékařské fa-
kulty Univerzity Hradec Králové. Máte z nich radost? 
Jsem samozřejmě rád, že někdo ocenil moji práci. 
Velmi si vážím ocenění od lékařské fakulty a moc si 
vážím všech dalších ocenění, má to pro mě význam 
a těší mě to. Hlavně je to za počitatelné výsledky. 
Ale vše je dočasné. Kdo si vzpomene na ocenění po 
odchodu ze života?

V roce 2014 jste se stal senátorem. Co vás přivedlo 
do politiky?
Přišla nabídka a byl to pro mě důležitý milník. 
Skutečně jsem se ale velmi rozmýšlel, zda mám 
do politiky vstoupit. Jsem ale dobře schopen ko-
munikovat s lidmi, dělal jsem to celý život a ří-
kal jsem si, že by mi to v politice také šlo. Navíc 
znám dokonale region, takže jako jakýsi okresní 
ombudsman bych byl schopen dělat něco pro lidi. 
Senátor má jiné pravomoci než poslanec, a hlavně, 
nerozhoduje o financích. Ke vstupu do politiky 
přispěl rovněž rozhovor s  premiérem Sobotkou, 
kterému jsem tehdy říkal, že se na to moc necítím. 
Nakonec jsem se ale nechal přesvědčit.  

Chystáte se opět do říjnových senátních voleb?  
S čím do nich půjdete?
S velkou pravděpodobností se tohoto klání opět 
zúčastním. Mám pocit, že práce, kterou v Senátu 
dělám, dává smysl. Soustředím se v celorepubli-
kovém rozměru na zdravotnictví, kterému mys-
lím rozumím a pak na všechny problémy našeho 
regionu.  

Jaké máte šance, že uspějete?
Jsem bojovník. Nikdy nedělám věci napůl. Do vo-
leb určitě půjdou silní kandidáti, ale já se na to ob-
dobí vlastně docela těším. Je to pro mě další výzva.

Někteří lidé Senát jako instituci považují za zby-
tečnou. 
Mnozí lidé o funkci Senátu moc nevědí. Jako se-
nátor mám v podstatě tři možnosti: tvořit a opra-
vovat zákony, propagovat region a fungovat jako 
okresní ombudsman, který může být nápomocný 
lidem, když to potřebují. Funkce Senátu není je-
nom reprezentativní, ale také zákonodárná. Opra-
vujeme zákony, které přicházejí ze sněmovny  
a navrhujeme vlastní novely. Vrátili jsme sněmov-
ně třicet procent všech zákonů pro chyby nebo 
nesrovnalosti. Máme na starosti i všechny záko-
ny přicházející z Evropské unie. Navíc se senátoři  
k sobě chovají velmi slušně, bez zbytečných in-
vektiv, urážek a dohadů.  

Jste hradecký rodák a zřejmě také patriot. Jaké je to 
město? 
Jsem skutečný patriot. Je to po architektonické 
stránce nádherné město. Domnívám se, že se tady  
i nyní staví s určitým rozmyslem. V tomto uni-
verzitním městě plném mladých lidí je také dobrý 
systém zdravotnické péče. Hradec má podle mého 
soudu velkou perspektivu, bude tady dálniční 
propojení a není daleko od Prahy, což považuji za 
výhodu. Kromě toho jsou blízko hory, je to zkrátka 
příjemné místo k životu. Trochu mi ale vadí, že se 
některé věci příliš vlečou, mám na mysli zejména 
stavbu fotbalového stadionu, lávku u Aldisu či 
propojení dálnic.

Co vám medicína dala a co naopak vzala?
Medicína mě baví a naplňuje, takže mě baví chodit 
do práce. Vzala mi možná to, že jsem neměl tolik 
času, například na sport.

Co dělá senátor a lékař ve volném čase, pokud tedy 
ještě nějaký má? Co ho baví?
Volný čas si umím udělat. Občas ale rád hlídám  
o prázdninách vnoučata na chalupě. Právě cha-
lupaření mě vždy hodně bavilo, třicet let jsem se 
vyžíval v tom, že jsem přestavoval vysloveně ma-
nuálně chalupu. Vždycky mě bavil sport, i když 
nikdy jsem nebyl výkonnostní sportovec. Třicet let 
jsme také každý den hráli na klinice volejbal. Ob-
čas jezdím s kamarádem na kole po nádherných 
hradeckých lesích. Začal jsem hrát rovněž golf, 
při kterém se hodně chodí, což je pro zdraví určitě 
prospěšné. Pořádám i charitativní turnaje v golfu  
a peníze, které vybereme, putují na zvelebení areá-
lu v Hrádku u Nechanic. Rád také zajdu na hradec-
ký hokej, kde jsem dvacet let dělal lékaře.

PROFESOR




