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Univerzity v ohrožení? Univerzity, vysoké školy a akademie věd v zemích
střední a východní Evropy mezi konkurenčním bojem a spoluprací (50.–60.
léta 20. století)
Pořadatel: Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy
Datum a místo konání: 10. 10. 2014; Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 3–5, Praha 1
Deadline: 30. 6. 2014
Československý vědecký a vysokoškolský prostor procházel po druhé světové válce
mimořádně zajímavým vývojem, v němž se po dvě desetiletí složitě a často nekoordinovaně
hledala jeho nová funkční podoba. Ze strany státu i odborných kruhů byly stále častěji
artikulovány požadavky na „spojení vědy s praxí“, centralizaci a etatizaci výzkumu, další
specializaci vědních i studijních oborů a orientaci škol na praktickou přípravu k povolání.
Tomu odpovídaly hlavní strukturální změny: univerzity po válce ztratily zbytky své
autonomie, přišly o své dosud dominantní postavení jednak vůči sílícím specializovaným
vysokým školám, jednak vůči státním výzkumným institucím a především nově založené
Československé akademii věd (ČSAV), jež si nárokovala roli hegemona v řízení i samotném
provádění základního výzkumu. Teprve od konce 50. let je po řadě reforem systém vysokého
školství stabilizován, proměňuje se vnímání role ČSAV, vysokých škol a dalších vědeckých
institucí ve společenském diskurzu, přičemž univerzity znovu nalézají své pevné místo
v akademickém prostoru.
V rámci workshopu se chceme na tento vývoj podívat z širší perspektivy zemí střední a
východní Evropy, v nichž docházelo mnohdy k velmi podobnému vývoji. Pozornost by měla
být věnována především následujícím otázkám: Jakou novou roli si hledaly univerzity
v systému zdůrazňujícím aplikovaný výzkum, technokratické řízení a plnění společenské
objednávky? Co znamenal vznik privilegovaných akademií věd pro akademický prostor?
Jakým způsobem soupeřily různé instituce (akademie, univerzity, neuniverzitní vysoké školy)
o větší podíl na celkovém koláči vědeckých a vzdělávacích rozpočtů? Jaké formy na škále
mezi konkurencí a spoluprací koexistence univerzit a dalších aktérů nabírala? Jaké byly jejich
personální i oborové průniky, jak vypadala v socialistických podmínkách soutěž mezi
institucemi a uvnitř institucí samotných (mezi vědeckými týmy a jednotlivci)? Byly soutěžní
prvky záměrnou součástí státní a stranické vědní a vysokoškolské politiky či spíše jejím
bezděčným doprovodným efektem? Nakolik vývoj v Československu a dalších zemích
východního bloku odpovídal globálním tendencím a nakolik byl specifický?
Seminář je připravován jako jednodenní, jednacím jazykem bude primárně čeština, příspěvky
však mohou být předneseny i ve slovenštině, angličtině a němčině (bez tlumočení). Délka
příspěvků bude omezena na dvacet minut s ohledem na diskusi. Vybrané příspěvky budou po
recenzním řízení publikovány v časopise AUC-HUCP. Seminář je součástí výzkumného
projektu „Univerzita Karlova a Československá akademie věd. Instituce vědy a
vysokoškolské vzdělanosti v proměnách vědy a politiky v letech 1945–1968“, podpořeném
GA ČR, který společně řeší Ústav dějin UK a archiv UK a Masarykův ústav a archiv AV ČR.
Návrhy příspěvků s krátkou anotací (150–200 slov) a úplnými kontaktními údaji posílejte
prosím nejpozději do 31. června 2014 na adresu: jakub.jares@ruk.cuni.cz.

Call for Papers

Universities Under Threat? Universities, Institutes of Higher Learning, and
Academies of Sciences in Countries of Central and Eastern Europe Between
Competition and Collaboration, 1950s–1960s.
Organiser: Institute of the History of Charles University and Archive of the Charles
University
Time and Place of the Workshop: October 10, 2014; Charles University in Prague, Ovocný
trh 3–5, Prague 1
Deadline: June 30, 2014
After the WWII, Czechoslovak science and academia was undergoing an interesting
transformation, in the course of which, for about two decades, it sought in a complicated and
often uncoordinated way a new functional form. The state and its experts increasingly often
voiced demands for a ‘unity of science with practice’, for centralisation and state control of
research, and for further specialisation of various areas of study and science, and they
demanded that schools ought to focus primarily on practical preparation for future occupation.
This was reflected in the main structural changes: after the war, universities were deprived of
the last remains of their autonomy and they yielded their dominant position to specialised
institutes of higher learning which were gaining influence, to state research, and above all to
the newly established Czechoslovak Academy of Sciences, which tried to fully control not
only the management of basic research but even its actual implementation. Only after the end
of 1950s and after numerous reforms, the system of higher learning stabilised and the social
perception of the role of the Czechoslovak Academy of Sciences, universities, and other
scientific institutions changed. Only then did the universities manage to firmly re-establish
their foothold in the academic space.
In our workshop, we would like to examine this development in a broader perspective of
countries of Central and Eastern Europe, which in many cases experienced a similar
development. We want to focus especially on the following questions: What role did the
universities aspire to in a system which emphasised applied research, technocratic
management, and the need to meet social demands? What was the impact of the establishment
of privileged academies of sciences on the academic space? In what ways did the various
institutions (academies, universities, non-academic institutes of higher learning) compete for a
larger share in the overall pie of science and education budgets? What were the forms of coexistence of universities and the abovementioned academies, technical schools, etc. on the
scale ranging from competition to collaboration? How did the scientific staff and
specialisations interface and what forms, in socialist conditions, had a competition both
between and within institutions (i.e., between scientific teams and between individuals)?
Were elements of competition an intentional part of the state and party science and academic
policy or rather just its accidental side-effect? To what extent did the development in
Czechoslovakia and other countries of the Eastern Bloc reflect global tendencies and to what
extent was it specific?
The workshop is planned for one day, the working language will be primarily Czech but
contributions can also be delivered in Slovak, English, and German (without translation). The
length of contributions is limited to 20 minutes to allow time for discussion. After review,
select contributions will be published in the AUC-HUCP journal. The workshop is part of
research project “Charles University and the Czechoslovak Academy of Sciences. Institutions
of Science and University Education During Changes in Science and Politics, 1945–1948”,

which is supported by GA ČR (Czech Science Foundation) and solved jointly by the Institute
of the History of Charles University and Archive of the Charles University and the Masaryk
Institute and Archive of the Academy of Science of the Czech Republic.
Brief summaries of contributions (150–200 words) should be together with full contact details
sent to jakub.jares@ruk.cuni.cz by June 30, 2014.

