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ABSTRACT: Although totalitarianism has already been widely discussed in academia, 
the war victims still generate a lot of attention today. This article examines the trans-
formation of academia in Central Europe after 1945 and the reflections of war victims 
among scholars. To what extent did these losses to science and the loss of personal 
friendships create an awareness of commitment to continuity in academic work, the 
need to push through reforms, and the establishment of new institutions? 
The author focuses on the experience and career prospects of Czech natural scien-
tists (mathematicians, astronomers, physicists) who re-established themselves in the 
1940s and 50s and who firmly opposed the essential elements of totalitarianism in 
their professions (binding ideology, mass party, monopoly on information, central 
management, planned economy). Although this definition corresponds to the Stalin-
ist period, many categorical decisions and reforms started immediately after the war 
(planned economy, mass university studies, centralization of research, binding ideol-
ogy of revolutionary justice). The article shows how the general secretary of the Czech 
Academy of Sciences and Arts, physicist Viktor Trkal, used the argument of victims 
when he accused his colleagues of collaboration. The students’ experience has diversi-
fied, as shown with two interviewees. The historiographical explanation of a too short 
post-war democracy replaced by “captive universities” and “chained academies”, and 
the belief that Stalinists put much worse ideological pressure on historiography than 
other sciences, are being disputed.
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Úvod
Memento válečných obětí dnes znovu připomíná povahu zla a masového teroru. 
Opět se tak do centra pozornosti vrací totalitarismus, který jako koncept považo-

*   Studie vznikla za podpory grantového projektu GAČR číslo 19–20678S, První poválečná generace čes-
kých astronomů, astrofyziků a matematiků. Interdisciplinární výzkum historie vědeckých sítí.
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vala část akademické obce za prodiskutovaný.1 Lze s ním ale pracovat a v jakém 
významu je opodstatněný? Pojem totalitarismus začali ve dvacátých letech 20. sto-
letí používat kritici fašismu a nacismu (G. Amendola) ve snaze odlišit je od jiných 
diktatur. Stěžejní práce logicky vznikly hned na konci druhé světové války – první 
část Původu totalitarismu H. Arendtové. Záhy po zveřejnění celé knihy (1955) se 
pojem setkal s kritikou (Friedrich, Brzezinski; Skilling, Tucker). Ta se však zároveň 
stala podnětem pro formulaci upravených konceptů („banalita zla“) a k vymezení 
základních prvků vytvářejících monolitní systém státu a společnosti. Jejich struk-
turu vymezil Carl J. Friedrich v knize Totalitarian Dictatorship and Autocracy takto: 
závazná ideologie, masová strana, masový teror, monopol na informace, centrální 
řízení, plánované hospodářství.2

Článek není věnován metodologickým sporům o obecné platnosti tohoto kon-
ceptu, ale pozornost orientuje na roli, zkušenost a kariérní možnosti vědců, kteří 
se ve čtyřicátých a padesátých letech 20. století etablovali v českém akademickém 
poli a s výše zmíněnými šesti prvky se intenzivně setkávali přinejmenším ve své 
profesi.  Údajně totiž univerzity (před únorem 1948 a vysokoškolskou reformou 
1950) stály v opozici vůči nové monolitní moci – byly, řečeno s Friedrichem, jedním 
z „ostrovů separování“.3 Nepochybně univerzity ztratily své akademické svobody, 
když byly po únoru 1948 omezeny kompetence profesorských sborů a personální 
otázky ovlivňovaly fakultní akční výbory. Je ovšem třeba připomenout, že snad až 
na marxismus nebyly totalitně prosazované vědecké názory vypracovány okamži-
tě. Na každé fakultě se uplatňovaly jiným způsobem a rozdílnou intenzitou, nej-
více pak v stalinistickém období  (marxismus-leninismus, lysenkismus, vědecký 
ateismus). Také pro aktéry – pedagogické a vědecké pracovníky – to znamenalo 
individuálně různé průběhy afinity, nebo odmítnutí těchto názorů. Jinak mohl po-
stupovat předválečný marxista, poúnorový kariérista či pragmatik vyrovnávající se 
s fúzí sociálních demokratů s Komunistickou stranou Československa (KSČ).

Ve studii akademického pole v Československu bych chtěl ukázat, že zásadním 
momentem nebyl očekávatelný nástup KSČ k moci v únoru 1948, ale už samotný 
moment osvobození republiky v květnu 1945. To byl z pohledu aktérů pevný his-
torický předěl. Navíc akademické prostředí se snažilo nejen pietně připomenout 
oběti ve svých řadách, ale politicky prosadit předválečné snahy o reformu vyso-
kých škol, centrálně organizovat vědeckou práci (fúze vědeckých společností do 
Československé akademie věd, ČSAV) a i bez ohledu na politické strany rozumělo 
významu věd a techniky ve prospěch státního plánovaného hospodářství (závazek 

1  Na nepřerušenou popularitu paradigmatu totalitarismu ve východní Evropě upozornila už BREN-
NER, Christiane. Koncept totalitarismu – studená válka v teorii? In JIROUŠEK, Bohumil (ed.). Proměny 
diskursu české marxistické historiografie: (kapitoly z historiografie 20. století). České Budějovice : Jihočeská 
univerzita, Filozofická fakulta, 2008, s. 27.

2  SLAVÍČEK, Jan. Od statického k dynamickému pojetí totalitarismu: Vývoj teorie od Carla J. Friedricha 
k Juanu J. Linzovi. In VLČEK, Radomír (ed.). Nesvoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a kulturních 
dějinách. Praha : Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia – Historický 
ústav AV ČR – Slovanský ústav AV ČR, 2021, s. 35 – 38.

3  Role univerzit evokovala C. Friedrichovi s pojmem „ostrovy poznání“ politologa Alaina Besançona, jak 
upozorňuje BRENNER, Koncept totalitarismu, s. 30.
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na obnově poválečné republiky). Určitá shoda na totalitně uplatněných postupech 
panovala, ale zatím bylo otevřené, jak a kdy proběhne.

Z perspektivy později napsaných pamětí kontrastuje fáze demokratické třetí repub-
liky (1945–1948) a komunistické převzetí politické moci. Nicméně když odhlédneme 
od stranické politiky, byly v akademickém prostředí některé změny uplatněny už před 
únorem 1948 a rovněž totalitně.4 Proto vedu diskusi s výkladem o přerušené demo-
kratické tradici nástupem komunismu, který politicky způsobil „zotročení univerzit“ 
a „spoutání akademie“. Americký historik John Connelly provedl záslužnou kompa-
raci, nicméně nevyvaroval se zploštěné představy vyplývající ze shromážděných pa-
mětí i archivních dokumentů, které posloužily spíše pro objektivizaci shora nařízené 
stalinizace a nezvratného „zotročení univerzit“ ve třech sledovaných zemích.5 Stranou 
tak zůstala distinkce vnitřních pravidel a praxe akademického světa, která vycházela 
z meziválečné tradice (ovšem odlišné v Československu, Polsku i Německu).

S pomocí pojmu „habitu“ a konstituování vědeckého pole ukážu, že na transfor-
maci se podíleli sami vědci a jejich volání po revoluční spravedlnosti nezněla až od 
roku 1948, ale hned s koncem druhé světové války. Takový přístup může obohatit 
historiografii faktograficky popisující dějiny vysokoškolských institucí anebo starší 
práce usilující primárně detekovat zásluhy a oběti české vědy.6 Snad obohatí také 
debatu o povaze následné epochy státního socialismu. 

Cílem článku není rehabilitovat období dogmatického marxismu, ale ukázat na 
aktuální prožitek konce války a mementa válečných obětí jako stimulu pro vědce 
obnovit svět v kategoricky nových strukturách. Kladu si otázku, jakým mementem 
se pro danou vědeckou komunitu staly ztráty na životech vědců za druhé světové 
války? Jak tyto ztráty a zánik osobních přátelských vazeb vytvářely vědomí závazku 
kontinuity v akademické práci, nutnosti prosazení reforem, založení nových ústa-
vů, laboratoří apod.? Například černá pamětní deska se jmény umučených profe-
sorů a docentů Masarykovy univerzity v Brně zasazená do kamene před vstupem 
do areálu Přírodovědecké fakulty zavazuje akademickou obec českým (i latinským) 
zvoláním: „Skvělostí svého života a svou smrtí zůstavili universitě čest a budoucím 
příklad. Budiž jim vděčná a trvalá paměť.“7

Memento válečných obětí a generační vědomí přeživších
Memento obětí totalitních režimů ve čtyřicátých letech 20. století je možné vztáh-
nout nejen na oběti nacismu, ale také stalinských čistek a zajateckých či vyhla-

4  V diskusi o konceptu totalitarismu poukázal Miloš Havelka na potřebu studovat jeho projevy a dopady 
na společnost českých zemí a Slovenska v celkové souvislosti let 1938/1939 – 1956. HAVELKA, Miloš. 
Srovnávání nesrovnatelného aneb Existovala v nejnovějších českých dějinách epocha totalitarismu? 
In Soudobé dějiny, 2009, roč. 16, č. 4, s. 607 – 624.

5  CONNELLY, John. Captive University. The Sovietization of East German, Czech, and Polish Higher Educa-
tion, 1945 – 1956. Chapel Hill, NC – London : The University of North Carolina Press, 2000.

6  Například JAREŠ, Jakub – FRANC, Martin. Mezi konkurencí a spoluprací: Univerzita Karlova a Českoslov-
enská akademie věd 1945 – 1969. Praha : Karolinum, 2018, s. 78 – 94, rozebírá jak meziválečnou a vá-
lečnou situaci v postavení vysokých škol, tak následující diskuse o reformě, ale dramatickému vývoji 
uvnitř akademického pole v roce 1945/1946 nevěnují pozornost.

7  K okolnostem vzniku pamětní desky viz ŠPAČEK, Jan. Vzpomínka na umučené učitele Přírodovědecké 
fakulty MU. In Univerzitní noviny, 1995, č. 5, s. 21.



Kultúrne dejiny / Cultural History, Volume 13, Supplement, pp. 128-152 / 131

Tomáš W. Pavlíček
Memento obětí totalitních režimů jako motor kariéry, nebo závazek kontinuity vědecké práce

zovacích táborů Sovětského svazu, což se v širším geografickém kontaktu dotklo 
zejména polské, ukrajinské, židovské a německé inteligence.8 Časový horizont pro-
následovaných vědců se tak rozšiřuje o perspektivu ne/zkušenosti se stalinskými 
čistkami ve třicátých letech, svědectvím o exekucích i poskytování kolegiální pomo-
ci v průběhu války a represemi (hlavně ze strany NKVD) v poválečné době.

Memento obětí má podobu martyrologia, ale zahrnuje rovněž lidi přeživší věze-
ní, tábory či holocaust a v neposlední řadě hrdiny poskytující pomoc a zapojené do 
odboje. Společný tragický osud zavazoval k uchování v kolektivní paměti.9 Jejich 
zranění a invalidita byly viditelné. Nakolik a na jak dlouho jim však poskytoval 
záruky na existenční a profesní zajištění?

Ideologové komunistického režimu posléze využili mementa obětí novým způ-
sobem v době boje s revizionismem a západním imperialismem. Na mnoha univer-
zitách se s liturgickou pravidelností konalo pietní kladení věnců, tryzny, případně 
vzpomínkové večery. Pověst o válečném utrpení profesorů si předávají generace 
jejich studentů dodnes.10

Sebestylizace a reprodukce mementa v dalších časových vrstvách a s odstupem 
přináší určitý metodologický problém „přepisování“ kolektivní paměti.11 Nese s se-
bou však i nalézání ochoty podat svou výpověď později, což se týkalo zejména Židů 
přeživších holocaust. Historik by se proto měl pokusit kombinovat různé inter-
pretační vrstvy a nesahat k rychlým odpovědím. Jakou distinkci kolektivní paměť 
vytváří v připomínání zasloužilých profesorů na jedné a obětí z řad soukromých 
docentů, asistentů a doktorandů na druhé straně? Lišilo se nějak memento obětí 
vědců, kteří byli popraveni kvůli odbojové spolupráci, a jejich kolegů, kteří zahynuli 
(a trpěli) v důsledku internace v koncentračních táborech?

Rozliším také oběti války, jejichž odkaz má být pietně zachován, i memento těch 
přeživších, kteří mohli podat svědectví o válce. Předložené otázky jsem zkoumal 
v prostředí matematiky, astronomie a fyziky. Historiografie totiž věnovala výrazněji 
pozornost zkušenosti historiků a filozofů, na jejichž osudech se často pohodlně ilu-
struje jejich demokratické přesvědčení a následně omezení po únoru 1948. Ve srov-
nání s tím se rodí představa, že přírodní vědy nebyly pod takovým ideologickým 
vlivem, ba dokonce měly na centrálním řízení vědy zájem.12

Sleduji proto diskuse od června 1945 v rámci profesorského sboru Přírodovědec-
ké fakulty Univerzity Karlovy (UK) v Praze a rovněž proces vytváření astronomic-

8  Srov. ŠIMŮNEK, Michal – KOSTLÁN, Antonín (eds.). Disappeared science: biographical dictionary of 
Jewish scholars from Bohemia and Moravia – victims of Nazism, 1939 – 1945. Praha – Červený Kostelec 
: Pavel Mervart, 2013. V polském kontextu je nutné zdůraznit podíl vědců na organizaci podzemních 
univerzit a ovšem tak i represe tzv. ákovců v období stalinismu. KALBARCZYK, Sławomir. Polscy pra-
cownicy nauki: ofiary zbrodni sowieckich w latach II wojny światowej. Warszawa : Neriton, 2001.

9  Například jména umučených brněnských vědců a učitelů vysokých škol jsou uvedena na pamětní des-
ce v koncentračním táboře Mauthausen. Viz ŠPAČEK, Vzpomínka na umučené učitele, s. 21.

10  K odkazu umučených brněnských pracovníků a zmaření jejich přínosu pro vědu se vrací např. SED-
LÁK, Jiří. In memoriam obětí nacismu. K 50. výročí konce druhé světové války. In Univerzitní noviny, 
1995, č. 5, s. 20.

11  ASSMANN, Jan. Kultura a paměť. Praha : Prostor, 2001, s. 71. 
12  URBÁŠEK, Pavel (ed.). Kapitoly z dějin univerzitního školství na Moravě v letech 1945 – 1990. Olomouc : 

Univerzita Palackého, 2003; ZOUHAR, Jan – PAVLINCOVÁ, Helena – GABRIEL, Jiří. Česká filosofie 
v letech 1945 – 1948. Brno : Academicus, 2013.
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kého ústavu a katedry fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity 
(MU) v Brně. Na příkladu fyzika Viktora Trkala, generálního sekretáře České aka-
demie věd a umění (ČAVU), ukážu, jak tento první poválečný děkan Přírodovědec-
ké fakulty UK argumentoval úmrtím svého kolegy, fyzika Františka Závišky, aby 
zároveň vznesl obvinění vůči jiným kolegům z řad profesorského sboru a povolal 
je před čestný soud. Memento obětí nacismu mělo být připomínáno na fakultě i ve 
vědecké obci, kde zase Trkal hájil neohrožený postoj zemřelého prezidenta ČAVU 
Josefa Šusty.

Jakmile však zprvu nezpochybnitelná shoda odsuzující hrůzy nacismu začala 
v každodenním vyjednávání o transformaci poválečného akademického světa na-
rážet, pozice aktérů se zkomplikovaly. Rozcházeli se jak ve svých představách o pra-
xi, tak ve výkladu pojmů. U Trkala se to projevilo v upjatém kontrolování vědecké-
ho pole výuky astronomie i v očekávání, co mu přinese slibovaná fúze vědeckých 
společností do ČSAV.

Svou roli sehrála také generačně odlišná očekávání prvních poválečných absol-
ventů, kteří se novým způsobem podíleli na rozhodování o fakultách, ale zároveň 
měli vlastní zkušenosti s výukou v masově organizovaných poválečných kurzech. 
Zde cituji reminiscence, které v rozhovorech vyjádřili astronom Luboše Perek, ma-
tematik Jaroslav Kurzweil a fyzik Martin Černohorský. První a třetí jmenovaný se 
podíleli na obnově výuky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.13

V generační analýze vycházím z prací sociologa Michaela Corstena, podle něhož 
se generační vědomí začíná tvořit prožíváním přelomových historických událos-
tí konkrétní věkovou skupinou, která se nachází v přechodné fázi mezi pozdním 
dětstvím a začínající dospělostí (tj. během adolescence). Právě dospíváním totiž do-
chází ke kolektivnímu strukturování pohledu na svět i institucionalizaci životního 
cyklu.14 Kolektivní světonázor generace poválečných studentů formovaly trauma-
tické prožitky hospodářské krize a války, doprovázené vlivem starší generace (resp. 
generací) učitelů a společenskými souvislostmi, které měly mobilizační potenciál, 
leckdy ideologický a politicky diferencovaný. Generační souputníci přesto disponu-
jí příbuznými kolektivními habituálními dispozicemi.15

Možnosti kariérního uplatnění habilitovaných vědců i nově promovaných ab-
solventů s sebou nesly nově vytvořené badatelské instituce, zde například Ústřed-
ní ústav matematický či Ústřední astronomický ústav v Ondřejově (posléze oba 
v ČSAV). V tomto kontextu se nabízí úvaha, jaké představy měli přírodovědci o své 
úloze v obnově národního hospodářství a politickém prosazení reformy vysokých 
škol. Toto přesvědčení bylo nejen motorem výzkumu a kariérním stimulem, ale 

13  Kombinoval jsem formu pamětnického interview s líčením životní biografie a rozhovor s expertem 
reflektujícím proměny svého oboru a akademické sféry. Nahrávky rozhovorů byly autorizovány, ar-
chivovány a jsou připravovány k publikaci. Rozhovor s J. Kurzweilem ze dne 7. 2. 2017 byl publikován: 
PAVLÍČEK, Tomáš W. Rozhovor s prof. Jaroslavem Kurzweilem. In Pokroky matematiky, fyziky a as-
tronomie, 2020, roč. 65, č. 2, s. 90 – 117.

14  CORSTEN, Michael. The Time of Generations. In Time & Society, 1999, roč. 8, č. 2 – 3, s. 249 – 272. 
https://doi.org/10.1177/0961463X99008002003

15   Bourdieu pojal generaci jako soupeření starších a mladších lidí, kdy každá zúčastněná skupina dispo-
nuje jiným kolektivním habitem. Viz EDMUNDS, Jane – TURNER, Bryan S. Generations, Culture and 
Society. Buckingham : Oxford University Press; Philadelphia : Open University Press, 2002, s. 6 – 18.
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umožňovalo do určité míry vyjednávat o reformě vysokoškolského vzdělávacího 
systému a reformě Akademie věd. Politika obnovy poválečného světa však vytvářela 
limit pro diskusi o způsobech provedení reforem akademického pole.

Transformace akademického pole a habitus profesorů
Volání po reformě vysokoškolského vzdělávacího systému zaznívala už ve třicá-
tých letech 20. století a jeden z jejích předkladatelů, profesor matematiky Bohu-
mil Bydžovský, se realizace ujal po únoru 1948. Historiografie ji zpravidla považuje 
za jeden z dokladů nastupujícího totalitního režimu.16 Je známo, že fakultní akční 
výbory prováděly prověrky akademických pracovníků i studentů. S odvoláním na 
sovětský příklad byly sloučeny příbuzné obory a místo dosavadních ústavů vznikly 
vědecké odbory a posléze katedry. Zákon o vysokých školách (1950) a zákon o Čes-
koslovenské akademii věd (1952) pozměnily obvyklé kariérní postupy vědců.17 

Takový výklad ovšem příliš zúžuje specifika, která v akademickém poli fungují. 
Akademické pole totiž není jednolité, rozlišuje různá pracoviště, zájmy či metody 
(sub-pole). Použití Bourdieho pojmu pole umožňuje pozorovat habituální prvky, 
které mezi sebou sdílí a uznávají či revidují profesoři, docenti i asistenti. Habitus se 
dotýká akademických dovedností, kulturních návyků a komunikačních schopností, 
ale také postojů k hodnotám, sociálním otázkám a politickým přesvědčením.18 

Ještě v meziválečné době bylo vrcholem kariéry získání hodnosti řádného profe-
sora. Té mohl vědec dosáhnout až ve chvíli odchodu svého předchůdce do důcho-
du, což nebylo věkově limitováno, nebo jeho úmrtím. Do té doby byli habilitovaní 
docenti či mimořádní profesoři považováni za čekatele řádné profesury pro daný 
obor. Na fakultách to vytvářelo jak určitý boj o pozice, tak vzájemná pouta mezi 
mentory a jejich žáky (nástupcem na uvolněné místo se mohl stát docent působící 
mezitím na jiné univerzitě). Soukromí docenti často vnášeli do výuky nové výz-
kumné metody, ale byli odkázáni na tzv. kolejné – poplatek získaný od posluchačů 
přednášek. Alternativním způsobem dosažení kariérního postupu bylo vytvoření 
nového oboru s funkčním místem profesora, což byl nelehký byrokratický proces 
závislý na ministerstvu a také na souhlasu ostatních členů profesorského sboru, 
kteří sledovali prospěch vlastních oborů. Vytvářelo to však i síť vztahů napříč obory 
na jedné fakultě.19 Jak vyplývá z protokolů profesorských sborů, vědci se museli 

16  URBÁŠEK, Pavel – PULEC, Jiří. Vysokoškolský vzdělávací systém v letech 1945 – 1969. Olomouc : Uni-
verzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 125 – 205.

17  Zákony č. 58/1950 Sb; 52/1952 Sb. Podrobně viz JAREŠ, Jakub. Akademické milieu v časech prověrek – 
vysoké školy v letech 1948 – 1956. Poválečná reforma českého vysokého školství a její kořeny. Disertační 
práce, Praha : Filozofická fakulta UK, 2016. Pro zahájení habilitačního či profesorského řízení nebylo 
vždy nutné předložit habilitační spis a vedením kateder bývali pověřováni i asistenti (symbolem moci 
byl příznivý kádrový posudek, tedy ideologický faktor).

18  PULLMANN, Michal. Proměny třídních pozic v moderní společnosti. Kulturní sociologie Pierra Bour-
dieua. In ŠUBRT, Jiří (ed.). Historická sociologie. Teorie dlouhodobých vývojových procesů. Plzeň : Vyda-
vatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, s. 503 – 504.

19  BOURDIEU, Pierre. Homo Academicus. Stanford : Stanford University Press, 1988, s. 114.
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orientovat v sousedních disciplínách, aby mohli kompetentně posuzovat habilitační 
kolokvia.20

Přírodovědecké fakulty MU a UK vznikly v roce 1919, resp. 1920 jako nová, osa-
mostatněná akademická pole, v němž se metodicky scházely obory matematic-
ko-fyzikální, chemicko-farmaceutické, biologické a geologicko-geografické. Jejich 
představitelé se výrazně a také různě angažovali v politice, což lze sledovat i na 
zapojení vědců v odbojové činnosti a v procesu obnovy poválečného světa. Svědčí 
to o neformální kariérní hierarchizaci, která zůstala v historiografii univerzitních 
dějin skryta.21 „Neformální nástroje kariérního postupu se často stávají předmětem 
pozdějšího imaginativního tradování, které je tvaruje do podoby kolektivních identit ve 
vědě (např. zpětnou interpretací konformity vědce vůči nepříznivým externím vstupům 
ideologie a politiky coby nutného zla, když ve skutečnosti takovéto chování mohlo být 
promyšlenou strategií).“22

V návaznosti na diskusi o konceptu totalitarismu se lze zamyslet, nakolik stát 
mající monopol na rozhodování o centrální obnově národního hospodářství pova-
žoval za nutné zúročit domácí zdroje vědění, zkušenosti vědců a jejich metody (dě-
dictví meziválečné éry), což by odůvodňovalo nutnost konsenzuální dohody s ex-
perty. A jaké představy měli přírodovědci a technici o své úloze v tomto procesu?

Už v průběhu války byla autonomie univerzit nabourána, některé přestaly exis-
tovat anebo nebyly po válce obnoveny (zvláště v sousedním Polsku).23 Srovnáním 
s Polskem a sovětskou okupační zónou východního Německa vyniknou některé 
podobné prvky ve způsobu obsazování vědeckého pole. Složitý proces centralizace 
vědy a reformy vysokých škol odráží jak potřeby státu zúročit potenciál expertů ve 
prospěch poválečného hospodářství, tak snahu vědců obnovit akademický provoz 
a zajistit svou obživu i postavení. Urychleně a se zpětnou platností k 1. 1. 1940 byla 
v Praze i Brně zahájena profesorská jmenování a habilitační kolokvia. Uprázdněná 
místa v důsledku obětí měla být rychle nahrazena. Habilitace a profesury se zpět-
nou platností měly důležitý ekonomický rozměr v počtu odpracovaných let a vý-
měře starobního důchodu. Přiřčení profesorského titulu in memoriam zlepšovalo 
sociální situaci vdov. Z kolegiality proto profesorský sbor tyto návrhy schvaloval.

Naopak profesorský sbor se skepticky stavěl k habilitovaným kolegům a kolegy-
ním, u nichž nebylo jasné, jakou národnost deklarovali před rokem 1938/39, jako 
např. geografka Julie Moschelesová, židovského původu.24 Nikdo také nepřipomí-

20  Archiv Univerzity Karlovy (dále A UK), fond (dále f.) Přírodovědecká fakulta (PvF), karton (dále k.) 3, 
inv. č. 19 – 21a, protokoly profesorského sboru. 

21  Toto zcela opomíjejí HAVRÁNEK, Jan – POUSTA, Zdeněk (eds.). Dějiny Univerzity Karlovy. IV. 1918 – 
1990. Praha : Karolinum, 1998, s. 163 – 180, 263 – 302.

22  GECKO, Tomáš – PAVLÍČEK, Tomáš W. Kariérní postup vědce, vztah učitele se žákem a vytváření vě-
deckých škol. In FRANC, Martin (ed.). Habitus českých vědců 1918 – 1968. Příklad dvou generací. Praha 
: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2021, s. 63 – 118, zde s. 68.

23  Dopad výrazného omezení autonomie v kontextu válečných ztrát přibližuje CONNELLY, Captive Uni-
versity, s. 111. O problematice univerzitní autonomie např. HOFSTADTER, Richard. Academic Freedom 
in the Age of the College. New Brunswick, N.J. : Transaction Publishers, 1996, s. 6 – 11.

24  A UK, f. PvF, k. 3, inv. č. 19 – 20/2, protokoly profesorského sboru, dotaz soukromé docentky J. Mosche-
lesové o možnost návratu (8. 5. 1946, odloženo do zjištění přiznané národnosti v r. 1930, 27. 6. 1946 
schváleno).
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nal, že k omezování univerzitní autonomie státem a vypuzení většiny učitelů židov-
ského původu ze strany profesorských sborů došlo už po mnichovské krizi v Česko-
-slovenské republice.25 Jedna ze sledovaných osobností v této studii, Viktor Trkal, 
zastávala právě v této době na Přírodovědecké fakultě UK funkci děkana (1937/38) 
a posléze proděkana (1938/39).

Oběti v řadách profesorských sborů (memento Františka Závišky)
Memento obětí v akademických řadách a ztráty osobních přátelských vazeb se sta-
ly závazkem kontinuity vědecké práce a kariérním stimulem. Když se ujal funkce 
nově zvolený děkan Přírodovědecké fakulty UK Viktor Trkal (1888 – 1956), při-
pomněl oběť umučeného kolegy, profesora teoretické fyziky Františka Závišky 
(1879 – 1945). Ten v meziválečném období patřil k propagátorům Einsteinovy teorie 
relativity, za války vedl Jednotu českých matematiků a fyziků a byl generálním sek-
retářem Královské české společnosti nauk, než byl 21. ledna 1944 zatčen kvůli odbo-
jové činnosti. Zemřel 17. dubna 1945 vyčerpáním poblíž města Gifhorn na pochodu 
smrti z koncentračního tábora Osterode v pohoří Harz. Ti, kteří za války padli jako 
první a poslední, nejvíce exponují memento oběti. Při prvním výročí květnové re-
voluce proběhla tryzna za Závišku a další akademické pracovníky a o rok později, 
7. května 1947 byla na fakultě odhalena pamětní deska.26 Tehdy Trkal navrhl, aby 
fakulta požádala o exhumaci Záviškových ostatků a jejich převoz z Německa do 
Velkého Meziříčí.27 Ještě v roce 1949 byla na fakultě po Záviškovi pojmenována 
čítárna teoretické fyziky.

Trkal jako jeho někdejší žák a rovněž profesor teoretické fyziky se ujal vedení 
Záviškových přednášek s velkou pietou. Pravidelně na schůzích profesorského sbo-
ru ještě další tři akademické roky uváděl, že on a asistenti Miroslav Brdička a Vác-
lav Votruba (oba gymnaziální profesoři) budou suplovat pět přednáškových ho-
din a dvě cvičení za „umučeného profesora teoretické fyziky Františka Závišku“.28 
U dalších profesorů se v zápisech nesetkáváme s tak artikulovaným odvoláním 
k paměti obětí, přestože také jiní suplovali přednášky a dříve se zapojili v odboji.

Podobně, ba s jistou urputností Trkal prováděl na fakultě správu astronomického 
ústavu, jehož vedením byl namísto neschopného astronoma Vladimíra Václava Hein-
richa pověřen už v roce 1936. V důsledku jeho setrvání na fakultě tak nebylo možné 
systemizovat místo dalšího řádného profesora astronomie, který by vedení ústavu pře-
vzal.29 Trkal zase měl k některým kandidátům připomínky kvůli jejich nejasnému cho-
vání za války: soukromý docent Josef Mikuláš Mohr posílal své děti do německé školy 
a soukromý docent František Link nadále působil na hvězdárně v Ondřejově pod do-

25  KONRÁD, Ota. Die (ehemaligen) tschechoslowakischen Hochschulen in den Jahren 1938 – 1945. 
In Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia, 2011, roč. 11, č. 3 – 4, s. 81 – 88.

26  Úkol schválil profesorský sbor 14. 11. 1946. A UK, f. PvF, k. 3, inv. č. 20/2, protokol.
27  A UK, f. PvF, k. 3, inv. č. 21, protokol profesorského sboru 17. 4. 1947, přesně čtyři roky od Záviškovy 

smrti.
28  A UK, f. PvF, k. 3, inv. č. 21, protokol profesorského sboru 13. 3. 1947.
29  BRDIČKA, Miroslav. Profesor PhDr. Viktor Trkal. In Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 2001, 

roč. 46, č. 1, s. 52 – 64.
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hledem profesora Německé univerzity Wernera Schaube.30 Jinak Trkal profesorskému 
sboru navrhoval ustanovování asistentů a pomocných vědeckých sil na astronomic-
kém ústavu (často na návrh F. Linka), čímž formoval nastupující generaci astronomů.31

Výrazně kriticky Trkal reagoval na vědce podezřelé ze spolupráce s nacisty 
a naopak důrazně připomínal memento obětí, které riskovaly život prací v odboji. 
Zasedání profesorského sboru 14. února 1946 přímo zahájil „vzpomínkou na doc. 
Nováčka, jenž před 4 roky zahynul v plynové komoře“.32 Na dalším zasedání dal pro-
pozici na vytvoření komise pro návrhy jmenovat popravené členy sboru řádnými 
profesory, což bylo provedeno 4. dubna 1946.33 Jednalo se o mineralogy Radima 
Nováčka (1905 – 1942) a Františka Ulricha (1899 – 1941), zoologa Jaroslava Štorkána 
(1890 – 1942), antropogeografa Jana Auerhana (1880 – 1942). 

K dalším obětem z profesorského sboru patřil fyzikální chemik Václav Dolejšek (1895 
– 1945). Ač byl také zapojen do odboje, není kupodivu v protokolech profesorského sbo-
ru zmiňován. Rozhodující roli v připomínání obětí měli nejbližší kolegové. U Dolejška 
jím byl Jaroslav Heyrovský, který se schůzí profesorského sboru neúčastnil jsa nařčen 
Trkalem z kolaborace, čemuž se budu věnovat níže. Mezi oběti na Přírodovědecké fa-
kultě UK je možné vedle Nováčka připojit další šifranty Krajinovy zpravodajské skupiny, 
mineralogy Františka Slavíka (přežil koncentrační tábor) a jeho manželku Ludmilu Sla-
víkovou (1890 – 1943), zaměstnanou v Národním muzeu, podobně jako numismatička 
Eva Nohejlová-Prátová (přežila) a paleontolog Jaroslav Šulc (1903 – 1943).34 

Z řad inteligence v Brně, omezím-li se na brněnský odbor Jednoty českých ma-
tematiků a fyziků, zahynuli matematici Bedřich Pospíšil a Konstantin Hladký, me-
teorolog Bohuslav Hrudička, fyzik Josef Sahánek, fyzikální chemik Antonín Šimek 
a geodeti Bohumil Kladivo, Jaroslav Mrkos a Jaroslav Potoček.35 S ohledem na vý-
znam odbojové činnosti organizované docentem Krajinou lze na základě analýzy 
jeho pamětí doplnit další oběti.36

30  Před příchodem Rudé armády se sice s prof. Schaube pohádal, ale pak zmizel a skrýval se do 10. květ-
na v lesích. PLAVEC, Miroslav. Ondřejovská hvězdárna za druhé světové války. In HADRAVA, Petr 
(ed.). Ondřejovská hvězdárna 1898 – 1998. Sborník o české a moravské astronomii uspořádaný ke 100. 
výročí Ondřejovské hvězdárny a 650. výročí University Karlovy. Praha : Vesmír, 1998, s. 134. Návrh týkají-
cí se Linka stažen dvakrát z programu profesorského sboru (24. 1. 1946, 8. 5. 1946). Připomínky k Mo-
hrovi měla i závodní rada; posléze profesorem astronomie na Přírodovědecké fakultě MU v Brně.

31  Podrobněji PAVLÍČEK, Tomáš W. – ŠOLC, Martin. Cesty československých astronomů k mezinárod-
nímu uznání v dobách totalitního řízení vědy. In VLČEK, Radomír (ed.). Nesvoboda, despocie a totalita-
rismus v kultuře a kulturních dějinách. Praha : Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzan-
tologická studia – Historický ústav AV ČR – Slovanský ústav AV ČR, 2021, s. 490 – 520.

32  A UK, f. PvF, k. 3, inv. č. 20, protokol profesorského sboru 14. 2. 1946.
33  A UK, f. PvF, k. 3, inv. č. 20, protokol profesorského sboru 21. 3. 1946.
34  KRAJINA, Vladimír. Vysoká hra. Vzpomínky. 2. vyd. Praha : Eva – Milan Nevole, 1994, s. 257, 264.
35  KOŠŤÁL, Rostislav. Vznik a vývoj pobočky JČMF v Brně. Praha : JČMF, 1968. Z profesorů a docentů 

Přírodovědecké fakulty MU pamětní deska připomíná ještě: botanik Vladimír Krist, mineralog Voj-
těch Rosický, geografové František Koláček a František Říkovský. Naopak chybí chemik František 
Schacherl, zřejmě se na něho zapomnělo, náležel k benediktinům. Pamětní deska učitelů brněnských 
vysokých škol umučených v Mauthausen uvádí ještě profesory: August Bayer, Jan Bečka Jan Florian, 
Karel Hora, Miroslav Křivý, Vladimír Němec, Josef Tvrdý, Tomáš Vacek, Jan Vážný; asistenty Jan Čap-
ka, Pavel Halbich, Jan Jebavý, Vladimír Krist, Jan Kříž, Jan Zeman.

36  Zemřelé oběti: doc. Josef Fischer, archivář Jaroslav Papoušek, právník Jaroslav Valenta, filozof Jaroslav 
Šimsa a středoškolští profesoři Vojtěch Tichý a Volfgang Jankovec; vězni: profesoři Vratislav Bušek, Bo-
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Cílem článku není podat přesný počet obětí, ale přehled o tom, jak a kde jsou 
připomenuty. Ačkoli Záviška nebyl popraven, ale zemřel v důsledku tzv. pochodu 
smrti, memento jeho oběti se ve vědeckém poli dostalo do popředí. Hybatelem jeho 
odkazu byl Trkal, který argumentoval tím, že zahynul představitel vědeckého živo-
ta, předseda Jednoty českých matematiků a fyziků (dále JČMF) a generální sekretář 
Královské české společnosti nauk (dále KČSN). Trkal zároveň sledoval určitou stra-
tegii. Výrazně „vlastenecky“ v procesu národní očisty zaznělo například prohlášení 
českých vědeckých společností z 28. ledna 1946, které označilo německé vědce sym-
patizující s nacisty za válečné zločince. Trkalův vliv v těchto společnostech je čitelný 
i v imperativní výzvě k českým vědcům, jak mají po válce náležitě citovat: „Svůj od-
klon od prononcovaných nacistických badatelů by měli čeští badatelé projeviti tím, 
že by necitovali jejich jména, což by nebránilo tomu, aby citovali významné jejich 
věcné údaje nebo objevy. Ale v tom ohledu bychom měli být kritičtí a skeptičtí.“37

Revoluční spravedlnost a obviňování z kolaborace (generální sekretář ČAVU o Šustově 
oběti a proti Heyrovskému)
Jak odhodlaně dbal Trkal o obraz zemřelých vědců, ukážu z jeho projevů ve funkci 
generálního sekretáře ČAVU (zvolen 20. 11. 1942). Na první poválečné schůzi val-
ného shromáždění připomněl oběti z listopadu 1939. Tehdy se předpokládalo, že 
dojde i k uzavření Akademie, ale zde Josef Šusta (1874 – 1945) přinesl oběť, aby Aka-
demii ubránil, „aniž se zpronevěřil myšlence národní“, rychle dodává Trkal a rukou 
připisuje citaci z Šustova dopisu Stloukalovi na rozloučenou před dobrovolným od-
chodem ze světa (memento poslední oběti).38

Akademie se za války stala útočištěm profesorům ze zavřených vysokých škol 
a vytvořila pracovní místa 43 studentům. Vydala přes 300 publikací, aniž se Šusta 
snížil prosit Emanuela Moravce na ministerstvu o vyšší dotace. To vše zavazuje po-
kračovat ve vědecké práci, dodává Trkal. Z jeho rukopisných poznámek do koncep-
tu projevu je patrné, že glorifikuje češství: „Akademie úřadovala česky a jen ojediněle 
v nuceném styku s německými úřady užila tu a tam vedle češtiny jazyka německého. 
Do republiky vstupuje nedotčena na své cti“. Dále vyjadřuje vděčnost členům Akade-
mie Benešovi, Nejedlému, Pražákovi „a především patří naše vděčnost, dík a obdiv 
generalissimu Stalinovi“. V návrhu zvolit Velkou Trojku čestnými členy Akademie 
otáčí na poslední chvíli jejich pořadí: Stalin, Churchill, Truman.39 

Oběti z řad českých vědců Trkal připomněl i v projevu na Šustově pohřbu. Šus-
tova ztráta je nejtěžší – „osud mu vložil na bedra břímě“ […] „zápasu o tyto nejdražší 
národní hodnoty“. Nasadil „vlastní čest, aby ochránil jiné.“ Trkal citoval z Šustova 

humil Bydžovský, Václav Černý, Josef Grňa, Kamil Krofta, Emanuel Šlechta, docenti František Bauer, 
Jiří Havelka, Otakar Machotka, Adolf Procházka, Jan Pulkrábek; dále Miloš Deyl, Bohdan Chudoba, 
Jaroslav Kvapil, Ferdinand Peroutka, Ladislav Vaněk, Karel Weiss. KRAJINA, Vysoká hra, s. 231 – 272.

37  Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v. v. i. (dále MÚA AV ČR), f. KČSN, k. 74, 
inv. č. 357, KČSN a vztah mezi českou a německou vědou.

38  MÚA AV ČR, f. Viktor Trkal, sign. III c, projev na schůzi ČAVU, strojopis.
39  MÚA AV ČR, f. Viktor Trkal, sign. III c, projev na schůzi ČAVU, strojopis. Srov. GEBHART, Jan – 

KUKLÍK, Jan. Vědci a domácí rezistence. In BARVÍKOVÁ, Hana (ed.). Věda v českých zemích za druhé 
světové války: sborník z konference. Praha : Archiv Akademie věd ČR, 1998, s. 353 – 360.
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dopisu Stloukalovi, jak se cítí „prost jakékoli viny skutečné kolaborace“.40 A podtrhl, 
že Šusta nezradil národ, ale byl vykupitelem inteligence. Pomocí extrapolovaných 
přívlastků se stavěl proti zlovolným útokům proti Šustovi.41

Ve stejně pojatém gardu vystupoval Trkal i na své alma mater proti kolegům 
podezřelým z kolaborace: profesorům Jaroslavu Heyrovskému, Karlu Dominovi 
a Otakaru Jírovci (za války vedl laboratoř parazitologie ve Státním zdravotním ústa-
vu). Ze zápisů je zřejmé, že v euforii monoliticky vykládané revoluční spravedlnosti 
nedovedl (anebo nechtěl) rozlišovat kontexty a různé zkušenosti v jednání aktérů. 
Nedovedl akceptovat, že k procesu národní očisty potřebuje komise čas na shro-
máždění důkazů a svědeckých výpovědí. 

V případě fyzikálního chemika Heyrovského rozpoutal děkan Trkal nekompro-
misní tlak na předvolání k očistné komisi profesorského sboru – ten byl suverénem 
moci. Jak k tomu došlo? Hned na druhé schůzi profesorského sboru 28. června 
1945 se ohradil vůči zaslané žádosti Heyrovského o povolení přístupu do fyzikálně-
-chemického ústavu Přírodovědecké fakulty UK, který mu 15. května zakázali přís-
lušníci revoluční gardy. Dotčený Trkal dal na zasedání profesorského sboru svou 
děkanskou funkci k dispozici a přiložil přípis německého profesora Johanna Bö-
hma jako důkaz spolupráce Heyrovského s německou vědou. Trkal upozorňoval na 
jeho členství ve Svazu pro spolupráci s Němci a zřejmě mu vadilo i to, že v květnu 
1945 Heyrovský pomohl kolegovi z Německé univerzity z internace, aby nemusel 
s rodinou opustit svůj byt na Letné jako nacističtí úředníci, a pomáhal mu ve sna-
ze zajistit potvrzení o antinacistickém vystupování (mj. ve třicátých letech odmítl 
německé občanství a zůstal v Československu).42 Ovšem skutečnost, že Heyrovský 
spolupracoval s antifašistou, Trkal nezohlednil. Vyčítal mu, že využíval laboratoře 
na půdě Německé univerzity, zatímco ostatní kolegové do laboratoří nesměli. S tím 
kontrastovala Trkalova vlastní zkušenost a představa o správném odboji proti vše-
mu německému. Vybavení ústavu teoretické fyziky prohlásil po uzavření vysokých 
škol za svůj majetek a odvezl do svého bytu. Na oblíbené koncerty České filharmo-
nie nechodil pouze proto, aby se nemusel dívat na nacistickou vlajku.43

Nejaktivnější organizátor odboje z řad pražských vědců, předseda očistné ko-
mise prof. Vladimír Krajina, její činnost v pamětech přechází lakonickou poznám-
kou o udělení velkorysého pardonu všem třem členům profesorského sboru.44 Po-
třeba pokračování ve výzkumu (zvláště laboratorním) vyžadovala jiné podmínky 

40  MÚA AV ČR, f. Viktor Trkal, sign. III c, projev na schůzi ČAVU, strojopis, projev na pohřbu prof. dr. Jo-
sefa Šusty, strojopis, 14. 9. 1945. LACH, Jiří. Poslední dopis Josefa Šusty Karlu Stloukalovi. In Historický 
obzor, 2000, roč. 11, č. 3 – 4, s. 82 – 84.

41  ŠÁMAL, Petr. Josefa Šusty léta protektorátní. In BARVÍKOVÁ, Hana (ed.). Věda v českých zemích za 
druhé světové války: sborník z konference. Praha : Archiv Akademie věd ČR, 1998, s. 69 – 80.

42  JINDRA, Jiří. Jaroslav Heyrovský a Jan (Johann) Böhm. In Chemické listy, 2009, roč. 103, s. 894 – 897. 
Trkal na zákazu přístupu do budovy trval do doby, než se rozhodne o Heyrovského vině, a už 21. 6. 
1945 mu nařídil, aby odevzdal klíče.

43  BRDIČKA, Profesor PhDr. Viktor Trkal, s. 56.
44  KRAJINA, Vysoká hra, s. 158. Komise kauzu uzavřela až v lednu 1946. Všichni akademičtí pracovní-

ci pak byli společně zobrazeni na Tableau učitelského sboru Přírodovědecké fakulty University Karlovy 
(Langhans, 1946), jímž se fakulta mohla prezentovat jako jednolité těleso. MÚA AV ČR, f. František 
Novák, volně ložené, sign. V.
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než v případě vědců (přírodovědců i humanitních), kteří se zabývali teoretickými 
disciplínami a mohli v publikační činnosti pokračovat i v domácí pracovně, případ-
ně v terénu.
Potřeby a užitečnosti moderního laboratorního a přístrojového výzkumu si byl sa-
mozřejmě vědom také Trkal. S ohledem na nukleární vývoj za druhé světové války 
inicioval jednání na schůzi II. třídy ČAVU (14. 6. 1946) o založení Přípravného výboru 
pro atomovou fyziku České akademie věd a umění, který posléze vedl až do listopadu 
1952, než bylo pracoviště integrováno do ČSAV.

Zkusme se však zamyslet, jak momentní napětí květnové revoluce přimělo fy-
zika formulovat silná slova.45 Bezprostřední zkušenost z květnového povstání měl 
také jeho syn Viktor Trkal ml. (nar. 1929), který se zapojil jako dobrovolník.46 Cílem 
zamyšlení není dekonstrukce, nejde o Trkalův temperament, ale o hledání kontex-
tu, kterým zavazoval celý profesorský sbor ke kontinuitě vědecké práce a zachování 
principu akademické svobody. Trkal, první poválečný děkan, vystupoval jako suve-
rén, který ve výjimečném stavu po květnu 1945 zavádí revoluční řád a nekompro-
misně potírá vše kolaborantské. Po porážce nacismu nastoupila revoluční diktatura, 
která potřebuje zavádět legální řád, vládu práva a opírá se o novou, „revoluční“ 
spravedlnost. Toto znělo i v Trkalově okolí. Použiju výklad Carla Schmitta, který ve 
své Politické teologii (1922) uvádí, že i demokraticky uspořádané režimy mají ten-
denci k ospravedlnění forem represe a vyloučení.47

V čem by mohl být tento výklad nosný? Ukazuje, že se čestné soudy prováděly 
na základě právní normy, ale zároveň že po květnu 1945 panovalo ovzduší totalitně 
požadované a urychleně prosazované revoluční spravedlnosti. Problém byl v tom, 
že označení vědci vnímali takový postup jako ostrakizaci – postup libovůle. Rezo-
novali v nich postupy nacistů. Nadiktovaný postup vnímali v určitých náznacích 
podobně jako předchozí diktaturu protektorátu.

Jaroslav Heyrovský zažádal na fakultě o zdravotní dovolenou a v červnu 1946 se 
vzdal členství v ČAVU především proto, že ji direktivně vedl generální sekretář Tr-
kal a i zde požadoval Heyrovského omluvu. Ale za něj se postavili mnozí kolegové 
a žáci, kteří ho znali osobně a přesvědčili ho, aby ze svých funkcí neodstupoval (16. 
1. 1947 stáhl rezignaci v ČAVU a podal „vysvětlení“). Profesorský sbor (až na Trkala) 
byl schopen provést určitou distinkci mezi jednáním fyzikálního chemika Heyrov-
ského a profesora botaniky Karla Domina (1882 – 1953). Ten totiž už před válkou 
zastával krajně pravicové politické smýšlení a obviněním po válce se cítil uražen. 
Bylo mu ze strany profesorského sboru doporučeno, aby odešel do důchodu.48

45  Celá poválečná česká společnost prodělala radikální mentální posun a tyto události vnímala přelomo-
vě, očistně, jako dovršení národní revoluce za obnovu Československa, jak pomocí diskurzivní analýzy 
prokázala BRENNER, Christiane. Mezi Východem a Západem: české politické diskurzy 1945–1948. Praha 
: Argo, 2015.

46  TRKAL, Viktor ml. Vzpomínky na květen 1945. In Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 2013, 
roč. 58, č. 3, s. 251; o postojích otce se však nezmiňuje.

47  SCHMITT, Carl. Politická theologie. Praha : OIKOYMENH, 2012.
48  ŠIMŮNEK, Michal – PETŘÍČEK, Václav – KOSTLÁN, Antonín. Kauza Karel Domin. Případo-

vá studie k politicky motivovaným změnám ve složení akademické obce v letech 1945 – 1948. In 
Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 2009, roč. 59, č. 2, s. 69 – 88. 
https://doi.org/10.14712/23365730.2020.3
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Spory profesorského sboru o distinkce ukazují na generační napětí. Pro generaci 
soukromých docentů a mimořádných profesorů čekajících na završení kariéry byl 
dopad zavření vysokých škol výraznější než pro řádné profesory na prahu důcho-
dového věku. Na mladší generaci čekal strmý profesní vzestup až po roce 1945, 
kdy mohla uplatnit vlastní strategie a necítila se už zavázána strategiemi generace 
tvůrců československého státu, označovaného teď častěji jako buržoazní.

Dopad války na imatrikulované studenty (příklad Luboše Perka)
S transformací vědeckého pole souvisejí i pozice univerzitních studentů, kterých se 
ideologizace a reforma vzdělávací soustavy dotkla bezprostředně. Jejich vnímání 
akademických svobod i utváření vlastního habitu se lišilo od generace profesorů. 
Ovšem první poválečná studentská kohorta byla složena z několika generačních 
jednotek.49 V první se ocitli studenti imatrikulovaní v rozmezí let 1935 – 1939. 
V důsledku událostí 28. října a 17. listopadu 1939 byli mnozí umučeni nebo zatčeni. 
Uzavření českých vysokých škol, vyhlášené zprvu jako dočasné, tříleté, postavilo 
ostatní před rozhodnutí věnovat se (zatím) jiné činnosti (studium jazyků, obchodní 
akademie, praxe apod.), anebo dokončit studium na Slovensku, na německých ško-
lách v protektorátu či třetí říši. Druhou jednotku tvořili maturanti z let 1940 – 1945 
(v posledním roce války maturity neproběhly a bylo uznáno zakončení studia). Če-
kání, zklamání, nesplněné plány a strach z nasazení na práci v Německu proměnily 
jejich strategie. Logicky se angažovali v květnovém povstání a kontrolovali provádě-
ní revoluční spravedlnosti. Hodnotu svobody nesměl devalvovat ten, kdo kolaboro-
val za války nebo chtěl své uplatnění uspíšit na úkor vrstevníků. V někdejším Pol-
sku profesoři vůbec nepobírali plat a podíl na tajném vyučování byl trestán smrtí.

Před fakultní komise byli předvoláváni všichni, kteří se během války hlásili k do-
končení studia mimo české země (5000 žadatelů) a k očistným soudům (v Praze 
a Brně) ti, kteří ke studiu nastoupili (1200). Fakultní komise rovněž posuzovaly 
žádosti předválečných studentů o uznání dílčích atestací, aby mohli dotyční rychle 
ke státnicím.

Aby bylo možné rozkrýt složité motivace a okolnosti v jednání studentů, nesta-
čí, když historik vystaví jejich biografii na archivních dokumentech. Až rozhovory 
s pamětníky ukázaly, jak silně byla tato generační jednotka ještě provázána se svý-
mi učiteli.

Luboš Perek (1919 – 2020) zapsaný od akademického roku 1937/1938 ke studiu 
matematiky a astronomie na Přírodovědecké fakultě UK stihl před uzavřením vy-
sokých škol ještě složit první státní zkoušku. V jeho biografii je zmíněno, jak hned 
druhý den po pohřbu Jana Opletala, tedy 16. listopadu 1939, běžel na Karlov, aby 
si opsal požadavky k druhé státnici, načež se samostudiem pilně připravoval na 
dokončení studia. Na dotaz, kolik spolužáků se po válce na fakultu vrátilo, od-
pověděl: „Zhruba polovička. Zbylá polovička si už během těch šesti let zařídila život 
jinak.“ Nalezli zaměstnání, založili rodiny. Podobně Perek, který mezitím navště-
voval obchodní akademii, kde se učil anglicky a poznal svou budoucí manželku 

49  S vymezením generační jednotky sdružující vrstevníky se shodnou zkušeností v rozsahu 4 – 7 let pra-
cuje sociolog a historik CORSTEN, The Time of Generations, s. 261 – 265. 
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Vlastu (svatba měsíc před koncem války). Vzpomínku zachycenou v publikaci o sa-
mostudiu za války respondent vyvolal z paměti také během prvního rozhovoru. 
Ovšem s odstupem času, během jednoho z posledních rozhovorů, si v souvislos-
tech týkajících se života s partnerkou a nejistoty za války vybavil vzpomínku na to, 
v jakém časovém napětí se druhý den po Opletalově pohřbu vyvinulo rozhodnutí 
o dalším studiu:

„Pro jistotu jsem ještě doběhl za profesorem… jméno už také neřeknu, ale byl to velice 
solidní profesor, a já jsem se ho zeptal: „Pane profesore, podívejte, na Slovensku ta uni-
verzita funguje, v Německu ty univerzity taky jsou, jak byste se na to díval, kdybych šel 
studovat tam?“ A on říkal: „No víte, já bych tu vaši situaci pochopil, ale za své kolegy 
ručit nemůžu.“ Tak jsem se dovtípil, že to nejde, že to jednoduše není možné. Musím to 
vydržet doma.“50

Perek sice nereprodukoval doslovné sdělení svého profesora (jednalo se o Voj-
těcha Jarníka), ale smysl zachoval. V této souvislosti se stává srozumitelnou jeho 
dřívější zmínka, že na protestním shromáždění českého studenstva při posledním 
rozloučení s Janem Opletalem stál Perek nedaleko jeho rakve.51 Memento oběti se 
promítlo do Perkova rozhodnutí.

Naraci svobody či odboje lze po květnu 1945 bez obtíží uplatnit argumenty ná-
rodní cti, vlastenectví, oběti či uvědomělým bojem proti fašismu. Perek se v Praze 
zapojil do květnového povstání a stejnojmennou průkazku posléze několikrát vyu-
žil při skládání svých kádrových materiálů.52

Zde chci upozornit na zajímavý moment studia totalitního období, ve kterém 
historický čas tiká rychleji a odbíjí jinak než čas astronomický. Postoje a rozhodnutí 
podstoupená v šesti válečných letech 1939 – 1945 byly následně váženy na jednom 
zasedání očistné komise. Prověrky národní a politické spolehlivosti profesorů i stu-
dentů byly ukončeny roku 1947, jenže měly (různé) důsledky i v období po únoru 
1948. Staly se nástrojem nového režimu, dokonce ho vzorově předznamenaly. Urči-
té autoritářské prvky tedy s sebou nesla i třetí republika. Faktor času je důležitým 
spoluhráčem v transformaci akademického pole. Pomáhá v akumulaci symbolic-
kého kapitálu a uplatnění nových kariérních postupů.53

Postavení studentů ve vědeckém poli (příklad Martina Černohorského)
Studenti se nacházeli ve výrazně odlišné situaci než profesoři. Jaké měli šance na 
uplatnění, pokud nedostudovali? Nemalé, protože mohli využít čas a zapracovat se 
v různých odvětvích. Už samo nasazení studentů do továren v závěru války (propa-
gandistická fáze Blitz-Sieg) probíhalo tak, že studenti byli rozdělováni do podniků 

50  Rozhovory s doc. RNDr. Lubošem Perkem, DrSc., dr. h. c. dne 6. prosince 2015 a 23. dubna 2020 v Pra-
ze (rozhovory vedl a editoval Tomáš W. Pavlíček, přepis Mgr. Ester Pučálková, Ph.D., jazyková úprava 
Bc. Barbora Kulawiaková, autorizace L. Perek).

51  KOUBSKÁ, Libuše. Hvězdář diplomat: životní příběh doyena české astronomie Luboše Perka. Praha : 
Academia, 2011, s. 17.

52  MÚA AV ČR, f. Luboš Perek, sign. Ia, Osobní doklady.
53  BOURDIEU, Homo Academicus, s. 87.
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podle toho, „jak kdo měl kde známosti, tak ty ho někam upíchly“, vzpomínal v roz-
hovoru matematik Jaroslav Kurzweil (1926 – 2022).54

Podobné zkušenosti sociální nerovnosti vedly po válce k prosazení požadav-
ku studenstva, kterým byly 20. července 1945 zrušeny poplatky za studium, aby 
bylo přístupné různým sociálním vrstvám. Současně akademická obec směřovala 
k provedení reformy vysokých škol navržené už dříve matematikem Bohumilem 
Bydžovským, která by zpřísnila maturity, regulovala příliv studentů přijímačkami 
a tříbením v 1. ročníku.55 Akademické pole je totiž výrazně individuální, z absolven-
tů se zde v pozici „pomvědů“, doktorandů či asistentů uplatní jen ti nejnadanější 
jedinci, kteří si osvojili habituální dovednosti vědce. Připomínám, že v oblasti pří-
rodních, technických, ale i právních věd často nejschopnější absolventi odcházeli do 
vývoje, výroby a svobodných povolání. Tato skutečnost umožnila, aby se na příro-
dovědeckých fakultách po únoru 1948 mohli uplatnit i vědci bez nutně vhodného 
kádrového stranického profilu.

Zajímavé svědectví o tomto procesu podal brněnský fyzik Martin Černohorský 
(nar. 1923), který se po válce jako pomocná vědecká síla podílel na zavádění refor-
movaného studia fyziky, přitom se ale nejprve musel dostavit k čestnému soudu, 
protože za války studoval matematiku na polytechnice v Darmstadtu. Ve volání po 
revoluční spravedlnosti by to mohlo být označeno za prospěchářství. V rozhovoru 
Černohorský přiblížil osobní postoj a věcné důvody svého rozhodnutí:

„Byl jsem maturitní ročník 1942, maturovali jsme v kritické době bezprostředně po 
atentátu na Reinharda Heydricha. Pochopitelně, že Němci si byli dobře vědomi toho, 
co je zapotřebí udělat, čili pokud si chtějí nějaký národ podrobit, musí ho zbavit inteli-
gence. Nedat možnost. A došlo tehdy k tomu – nevím, do jaké míry, vy jako historik 
toto asi dobře víte – že řekli, že nebudou vysoké školy otevřeny, ale je možnost stu-
dovat na německých vysokých školách. Téhle možnosti zejména řada mediků, kteří 
byli v pokročilém stádiu studia, využívali už během války, během let 39, 40, 41, 42. 
Já jsem se tehdy snažil, tak jako mnozí jiní, dostat na abiturientský kurz na obchodní 
akademii. Ukázalo se, že prakticky je to možné, ale jen pro vyvolené, respektive pro ty, 
co měli přirozenou protekci – tu já jsem neměl. To byla pro mě velice svízelná situace 
nejen osobně, ale rodinně, protože, o tom jsme už mluvili, moje výdělky byly podstatné 
pro rodinu. Takže já jsem měl eminentní zájem na tom, aby nedošlo k tomu, že budu 
nakomandován do Německa na práci, což znamenalo bez výdělku a bez kontaktu 
s rodinou.“56

54  PAVLÍČEK, Rozhovor s prof. Jaroslavem Kurzweilem, s. 98; Kurzweil je reprezentantem druhé gene-
rační jednotky studentů. Ještě za války na gymnáziu ho kromě matematiky zaujala teoretická fyzika, 
konkrétně vzpomínal na knihu Františka Závišky, Einsteinův princip relativnosti a teorie gravitační 
(Praha 1925).

55  URBÁŠEK – PULEC, Vysokoškolský vzdělávací systém, s. 49 – 50.
56  Rozhovor s prof. RNDr. Martinem Černohorským, CSc. dne 12. srpna 2020 v Brně (první rozhovor 

vedl a editoval Tomáš W. Pavlíček, přepis Mgr. Ester Pučálková, Ph.D., jazyková úprava Bc. Barbora 
Kulawiaková, autorizace M. Černohorský).
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Z pasáže je zřejmé, jak intenzivně se postoj ke vzdělání i vůči nacismu utvářel 
v dané sociální situaci a v důsledku chybějící protekce. Na výdělcích z poskytování 
kondic byla Černohorského rodina závislá. Aby nebyl totálně nasazen v říši a ne-
zůstal bez výdělku, přihlásil se za této situace ke studiu matematiky na polytechniku 
v Darmstadtu. Původně však jeho strategie nesměřovala k odchodu do Německa.

Kalkuloval, že s maturitou z gymnázia – tedy bez deskriptivní geometrie – ho 
na slavnou techniku stejně nepřijmou. Zatím se bude moct živit kondicemi a získá 
čas – věděl o bitvě před Moskvou a bitvě o Stalingrad. Jenže německou techniku 
zřejmě nezajímaly předlitavské předpisy o deskriptivě a Černohorský byl přijat do 
Darmstadtu. Radil se, zda nastoupit, se svými profesory, kteří měli vhled do kom-
plikované rodinné situace. Jeho třídním byl Rostislav Košťál, působící rovněž jako 
soukromý docent fyziky na Ústavu experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty 
MU. Ten ho hned po návratu do Brna v červnu 1945 přiměl k vysokoškolskému 
studiu a zaangažoval ho jako „pomvěda“ v Ústavu experimentální fyziky. Tak se 
z matematika stal fyzik.

Kvůli posouzení postojů za války musel Černohorský nejprve před fakultní ko-
misi, kde jeho bývalý třídní Košťál vysvětlil komplikovanou rodinnou situaci.57 Ko-
misi to stačilo, ale mladý adept trval na dodržení nařízení ministerstva školství a šel 
ještě před čestný soud (pro ty, co ke studiu v Německu nastoupili). Samozřejmě se 
obhájil. Ovšem tento krok se ukázal jako prozíravý po únoru 1948. Akční výbory 
převzaly koncepci uplatňování revoluční spravedlnosti, ale ve způsobu provádění 
byly bezohledné k sociální situaci studentů a potřebovaly masovým terorem zastra-
šit a dosáhnout požadovaného počtu vyloučených profesorů a studentů.58 V pří-
padě Černohorského však nemohl rozhodnutí čestného soudu z Prahy nikdo zpo-
chybnit. Pomocí přesného dodržení předpisů se začínající vědec naučil nacházet 
vlastní dráhu vysokoškolského pedagoga, jemuž se navzdory složitým reformám 
univerzitní struktury v období stalinismu podařilo pedagogicky zreformovat stu-
dium fyziky. V souvislosti s postoji vědců za války zaznívá dnes diskuse nad tím, 
jak důsledný byl způsob provedení denacifikace německých vědců. Žel i zde občas 
chybí zohlednění habituální praxe a tradic daného akademického pole.59

Závěr
Memento obětí v akademických řadách a ztráty osobních přátelských vazeb se sta-
lo závazkem kontinuity vědecké práce a kariérním stimulem, ale rovněž umožňo-
valo do určité míry vyjednávat o reformě vysokoškolského vzdělávacího systému 
a reformě Akademie věd. Bylo i strategickým prostředkem k prosazování vlastních 
ambicí. Jak jsem však ukázal, prosazení a provádění reforem, stejně jako proces 

57  Někteří z členů komise (např. děkan V. Úlehla, fyzik B. Hostinský, matematik O. Borůvka) se zároveň 
podíleli na vytvoření a odhalení zmíněné pamětní desky umučených profesorů. Viz ŠPAČEK, Vzpo-
mínka na umučené učitele, s. 21.

58  Archiv Masarykovy univerzity (dále A MUNI), f. Akční výbor Přírodovědecké fakulty MU Brno, inv. 
č. 10, Opatření vůči studentům, inv. č. 20, Vyloučení ze studia, 1948.

59  GRYGAR, Filip. Ke zrodu a pádu legendy o německých atomových vědcích, kteří nechtěli z morálních 
důvodů sestrojit jaderné zbraně pro nacistické Německo. In Dějiny vědy a techniky, 2012, roč. 45, č. 4, 
s. 251 – 270.
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národní očisty po květnové revoluci, vedly ke střetům uvnitř profesorského sboru 
a otevíraly konfliktní pole zájmů mezi generacemi. Závěrem se proto soustředím 
na detekci čtyř oblastí: 1) revoluční argumentace ve prospěch transformace vyso-
koškolského systému, 2) artikulace mementa obětí a její využití pro kariéru v aka-
demickém prostředí, 3) generační paměť profesorského sboru prvních poválečných 
let, 4) generační vědomí prvních absolventů.
1. revoluční argumentace

Transformace vysokoškolského systému po druhé světové válce byla natolik 
důležitou otázkou, že se na ní profesoři aktivně podíleli i politicky. Byli ochotni na 
ní participovat i po únorovém převratu anebo neprohlédli plně její důsledky pro 
autonomii akademické obce.

Vysoké školy měly připravovat odborníky pro budování národního hospodářství 
a zamýšlená reorganizace učených společností do jednotné Akademie věd vedle 
toho sloužila k efektivnější výchově doktorandů. Ovšem postoj k akceptaci modelů 
přebíraných ze Sovětského svazu (aspiranti, model Akademie věd, vědecké odbory, 
zapojení studentstva do vedení fakult) se prolínal s pachutí nad erozí fungujícího 
prostředí seminářů, autonomních profesorských sborů, gymnázií rozpuštěných do 
jedenáctiletek.60

Některé změny a postupy, které kodifikoval vysokoškolský zákon z roku 1950, 
však byly vyzkoušeny už v období od května 1945. Nabídly vhodný precedentní 
postup, posloužily centralizaci vědeckého světa a nepřímo legitimizovaly totalitně 
provedenou transformaci.

Z jednání „revolučního děkana“ Trkala v roce 1945 lze odvodit, že do ceremoniál-
ně uplatňované funkce hlavy profesorského sboru se promítla ambice direktivního 
vedení se skutečně správní pravomocí. To také zmíněná reforma později uplatnila 
a mladá generace akceptovala. Pro ně se reforma stala také kariérním stimulem 
a motorem moderního výzkumu a dohánění nových postupů v zahraničí.
2. artikulace mementa obětí a její využití pro kariéru v akademickém prostředí

Ačkoli V. Krajina, F. Slavík, R. Kettner a jiní se do odbojové činnosti zapojili mno-
hem výrazněji než V. Trkal, který spíše dával najevo své pohrdání vším německým 
a spolu s J. Šustou reprezentoval Českou akademii věd a umění, neartikulovali tři 
výše zmínění na schůzích profesorského sboru nátlak revoluční spravedlnosti, ale 
soustředili se na prosazení a rozvoj nových disciplín v rámci fakulty i obsazení míst 
svými nově habilitovanými žáky.

Svou roli sehrál taky faktor času, který má vědec pro dosažení výsledků svého ce-
loživotního výzkumu. Tyto zájmy sleduje v první řadě. Univerzitní profesoři si byli vě-
domi nejen potřeby zajistit obsazení uprázdněných stolic v důsledku válečných obětí. 
Pro obsazování akademických pozic vytvářeli pravidla hry, podle kterých strategicky 
rozmísťovali podřízené docenty a asistenty (své někdejší studenty). I zde však došlo 
k proměně habituálních dispozic. Nastupující poválečná generace odmítla respekto-
vat takovou „manipulaci s časem ostatních lidí“, jak ji nazval Bourdieu.61 Tato vnitřní 
změna akademického pole by si však vyžádala samostatnou analýzu, protože k její 

60  CONNELLY, Captive University, s. 58 – 69.
61  BOURDIEU, Homo Academicus, s. 88.
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akceptaci docházelo bez ohledu na politickou angažovanost vědců napříč Národní 
frontou a ne zcela nutně v limitech totalitně uplatňované vědecké politiky. 
3. generační paměť profesorského sboru 

K posouzení proměn uvnitř akademického pole a jeho křehkosti reagovat pro či 
vůči praktikám totalitních režimů, je třeba použít preciznější interpretační optiku, 
řečeno s Bourdieu sledovat „jemnější rozdíly“. Přehledové svazky dějin univerzit či 
Akademie věd ji často postrádají anebo nezachycují distinkce v generačním vědomí. 
Většina členů profesorského sboru Přírodovědecké fakulty UK náležela ke genera-
ci, která jako poslední zasedala ve svobodném akademickém orgánu. Reformou 
v roce 1950 přišel o svou autonomii a prakticky jen schvaloval administrativu, o níž 
reálně rozhodoval děkanát a prověření vedoucí nově vytvořených kateder.

Rozešly se také životní dráhy profesorů. Některým byla způsobilost k zastávání 
vědeckých rolí po únoru 1948 direktivně odebrána. Vladimíru Krajinovi byl plat 
zastaven hned 5. března 1948, Jiřímu Králi byl zakázán přístup do geografického 
ústavu Přírodovědecké fakulty UK (1950). Krajina tedy emigroval. Václav Hlavatý se 
zase nevrátil z přednáškového pobytu v USA. Dominovi návrat na fakultu umožněn 
nebyl už dříve, s odvoláním na jeho nacionalistické politické angažmá. Heyrovský 
odešel do Československé akademie věd, kde založil Polarografický ústav. Profesor 
experimentální fyziky August Žáček byl po únoru 1948 z fakulty vyhozen, proti 
čemuž Trkal sice protestoval a kritizoval i vysokoškolskou reformu, ale nakonec 
byl v roce 1953 sám donucen odejít do důchodu. Přestože na něm v letech 1945 – 
1952 spočíval náročný úkol provést transformaci vědeckých společností do Česko-
slovenské akademie věd, jejím členem se nakonec nestal; podobně ani předkladatel 
vysokoškolské reformy Bydžovský. Původní celonárodní shoda na mementu vlaste-
neckých obětí, jak jsem ji ukázal v revoluční květnové diktatuře, se rychle rozpadla. 

Během desetiletí 1948 – 1957 také část původního profesorského sboru zemře-
la (Boháč, Petr, Nušl, Domin, Komárek, Trkal, Slavík). Dráhy mladších profesorů, 
kteří na Přírodovědecké fakultě UK zůstali, se rozešly ve chvíli, kdy se fakulta v roce 
1952 rozdělila na tři samostatné: matematicko-fyzikální, geologicko-geografickou 
a biologickou, čímž se tradičně nastavené vztahy ve vědeckém poli zpřetrhaly.

Podstatná část profesorů nastoupila do plného starobního důchodu nebo k tomu 
byla „dotlačena“. Brněnský profesor experimentální fyziky Josef Zahradníček byl 
donucen odejít do důchodu (1953) s odůvodněním, že podle studentů „přednášky 
nejsou na potřebné úrovni“.62 Do té doby ho poúnorové vedení fakulty potřebovalo 
jako jediného možného garanta vědeckého odboru pro fyziku.

Ústavy a semináře vázané na profesorské stolice nahradily nejprve vědecké odbo-
ry a poté systém kateder, který umožňoval slučování stolic a vznik nových pracovišť. 
Jejich vedoucími se stávali i lidé, kteří nedrželi profesorský titul.63 De facto se jednalo 
o posun směrem k méně privilegovanému a výkonnostnějšímu managementu vědy, 
avšak podřízenému ideologickým cílům. Zároveň po válce vzniklo několik nových 
vysokých škol, což umožnilo větší mobilitu akademických pracovníků.

62  A MUNI, f. Přírodovědecká fakulta, kart. 17/6, osobní spis J. Zahradníčka.
63  JAREŠ, Akademické milieu, s. 197.
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4. Vědomí první poválečné generace absolventů
Studie poukázala na ideové rozchody profesorského sboru v postojích k obětem 

války a otázce kolaborace. Institucionální eroze Přírodovědecké fakulty UK tyto roz-
chody ještě prohloubila a přepsala kolektivní paměť o napětí prvních poválečných let. 
První poválečná generace absolventů, resp. čerstvě habilitovaných asistentů se totiž 
musela vypořádat s prováděním transformace a ideologickým zásahem do vysoko-
školské výuky. Tento složitý proces přirozeně překryl předchozí období uplatňování 
revoluční spravedlnosti a obnovy vědecké práce po válečné cézuře. Generace prvních 
absolventů logicky zahrnuje všechny, kteří absolvovali proces národní očisty. Jako stu-
denti zachovávali paměť obětí a osudů svých profesorů. Ovšem způsob komemorace 
byl z výše uvedených důvodů roztříštěný a limitovaný. Jejich volání po modernizaci 
vědeckého světa znělo dynamičtěji. Mladí aspiranti si s ohledem na svou vědeckou 
kariéru dovedli lépe poradit s proměnami systému. Na některých akademických ústa-
vech, třeba na Astronomickém v Ondřejově si dokonce vymohli odvolání ředitele, 
člena KSČ doc. Linka. Argumentovali tím, aby výzkumná práce nestála a byla lépe or-
ganizovaná.64 Předpokládaná konformita s politickým a ideologickým kontextem byla 
u poválečné generace poněkud větší, než jaká se očekávala od meziválečných univer-
zitních profesorů. Případ V. Trkala ovšem ukazuje, že ani meziválečné akademické 
pole nebylo prosto zásahů externího mocenského prostředí a v poválečné periodě se 
lehce přizpůsobilo ideologickému kontextu revolučního osvobození.

Počítala po únoru komunistická vláda s tím, že si vědci z doby revolučního květno-
vého povstání uvědomují cenu za osvobození a že je lze volat k spoluzodpovědnosti 
na poválečné obnově státu? V tomto kontextu je možné stopovat snahy přírodověd-
ců v Československu o propojování se zahraničním, stejně jako snahy marxistických 
filozofů o revizi a poučenou reformulaci základů marxismu-leninismu. K formám 
obezřetného paternalistického byrokratismu se po nástupu normalizace vrátili noví 
lídři jako k dobře vyzkoušenému modelu autoritářského státu.

Studie vyhodnotila proměny akademického pole v Československu v závislosti 
na válečné okupaci a jejích obětech a v důsledku totalitně prosazované revoluční 
spravedlnosti. Ta byla dílem českého konsenzu. Byla artikulována explicitně naci-
onálně, což se blíží konceptu totalitarismu, jehož zdroje právě Arendtová kritizova-
la: silné národovectví a pojetí státu orientovaného na silově prosazované právo.65 
Ukázalo se, že v této časové vrstvě je třeba odlišit generační zkušenosti obou skupin 
a použít jemnější interpretační nástroje. Toto zjištění otevírá potřebu formulovat 
nové otázky pro totalitní období po roce 1948 i pro období let 1945 – 1948. Krát-
kou poválečnou periodu má smysl přehodnotit optikou pamětníků (narátorů). Pro 
vědce bylo zásadním historickým zlomem osvobození republiky. Od něho (a nikoli 
od února 1948) se odvíjela diskuse i diktování a načasování všech změn a reforem.

64  PAVLÍČEK – ŠOLC, Cesty československých astronomů, s. 498.
65  BRENNER, Koncept totalitarismu, s. 29.
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Archiv MUNI, fond Akční výbor Přírodovědecké fakulty MU Brno, inv. č. 10, 20.
Archiv MUNI, fond Přírodovědecká fakulta, kart. 17/6, osobní spis J. Zahradníčka.
Archiv UK, fond Přírodovědecká fakulta, kart. 3, inv. č. 19 – 21a.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., fond František Novák, volně ložené, sign. V.
MÚA AV ČR, v. v. i., fond Luboš Perek, sign. Ia.
MÚA AV ČR, v. v. i., fond Viktor Trkal, kart. 3, sign. III c.
MÚA AV ČR, v. v. i., fond Královská česká společnost nauk, kart. 74, inv. č. 357.
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Obr. 1. Černá pamětní deska se jmény umučených profesorů a docentů zasazená 
do kamene před vstupem do areálu Přírodovědecké fakulty UK v Brně (odhalena 
17.  10. 1947, arch. Hank, foto Ester Pučálková)
Obr. 2. Projev Viktora Trkala na první poválečné schůzi Valného shromáždění 
ČAVU – strojopis s rukopisnými opravami, 1945
Obr. 3. Tablo profesorského sboru Přírodovědecké fakulty UK, 1946

SUMMARY

Memento of the victims of totalitarian regimes as a career impetus, or the commitment to 
the continuity of scientific work

Although totalitarianism has already been widely discussed in academia, the war victims still 
generate a lot of attention today. Although totalitarianism has been discussed in academia, it 
has generated a lot of attention again. Totalitarianism met with criticism (Friedrich, Brzezin-
ski, Schiling, Tucker) soon after the publication of the work of H. Arendt. However, this also 
gave rise to the formulation of modified concepts (the “banality of evil”) and to a definition 
of the essential elements that produce a monolithic system of state and society (binding 
ideology, mass party, mass terror, monopoly on information, central management, planned 
economy).

This article will not look at methodological disputes on the validity of this concept, but 
will instead focus its attention on the role, experience and career prospects of scientists who 
established themselves in academia in the 1940s and 50s and who came up firmly against the 
six elements mentioned above in their professions. The article limits itself to Czech scientists 
(mainly mathematicians, physicists and astronomers), with a partial comparison with the 
experiences of historians.

The article examines the transformation of academia in Central Europe after 1945 and the 
reflection of war victims among scholars. It concerns such question as: To what extent did 
these losses to science and the loss of personal friendships create an awareness of commit-
ment to continuity in academic work, the need to push through reforms, and the establish-
ment of new institutions, laboratories, etc.? The author asks what the scientific community 
in question, involved in a broader network of scientists in inter-war Europe, took from news 
of the war victims. 

It is within this context that we might consider the expectations that scientists had about 
their role in the restoration of the national economy and the political assertion of university 
reform. This belief was not only a driving force for research and a career stimulus, but made 
it possible to negotiate on the reform of the higher education system and the reform of the 
Academy of Sciences (1952), at least to some extent. The explanation of a too short post-war 
democracy replaced by “captive universities” and “chained academies”, and the belief of 
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much worse ideological pressure of Stalinists on historiography are being discussed. The 
post-war experience of actors should be studied in particular periods of history and memory.

The author focuses on the experience and career prospects of Czech natural scientists at 
the Faculty of Science, Charles University in Prague, and the Faculty of Science, Masaryk 
University in Brno (mathematicians, astronomers, physicists) who re-established themselves 
in the 1940s and 50s and who firmly opposed the essential elements of totalitarianism in 
their professions (binding ideology, mass party, monopoly on information, central manage-
ment, planned economy). Although this definition corresponds to the Stalinist period, many 
categorical decisions and reforms started immediately after the war (planned economy, mass 
university studies, centralization of research, binding ideology of revolutionary justice). The 
article shows how the general secretary of the Czech Academy of Sciences and Arts and 
the Dean of the Faculty of Sciences, Charles University, physicist Viktor Trkal, used the ar-
gument of victims when he accused his colleagues (especially Karel Domin, Jaroslav Hey-
rovský, Otakar Jírovec) of collaboration. The students’ experience has diversified, as shown 
with two interviewees – with astronomer Luboš Perek (Prague) and the physicist Martin 
Černohorský (Brno). The article shows Trkal’s specific position between theoretical physics 
and astronomy.

The historiographical explanation of a too short post-war democracy replaced by “captive 
universities” and “chained academies”, and the belief that Stalinists put much worse ideo-
logical pressure on historiography than other sciences are being disputed.
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Obr. 1. Černá pamětní deska se jmény umučených profesorů a docentů zasazená do kamene před vstu-
pem do areálu Přírodovědecké fakulty UK v Brně (odhalena 17. 10. 1947, arch. Hank, foto Ester Pučálková)

Prílohy

Obr. 2. Projev Viktora Trkala na první poválečné schůzi Valného shromáždění ČAVU – strojopis s ruko-
pisnými opravami, 1945 (MÚA AV ČR, f. Viktor Trkal, sign. III c)
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Obr. 3. Tablo profesorského sboru Přírodovědecké fakulty UK, 1946 (MÚA AV ČR, f. František Novák, 
sign. V).


