ZPRÁVY
W dodržování společných sociálních a etických hodnot v oblastech vědy a techniky.

a evropské politiky výzkumu. K takové koordinaci
je nutno vynaložit značné úsilí, přičemž by nesměly být aplikovány žádné těžkopádné mechanismy.
Musí být rovněž odstraněny bariéry, které stále ještě
existují mezi různými odbornými oblastmi a které
brání cirkulaci znalostí a osob mezi vysokými školami
a podniky.

Značnou zábranou pro evropský výzkumný prostor je to, že systémy výzkumu v členských státech
mají velmi málo podobného a že chybí koordinace
pro realizaci politik výzkumu jednotlivých států

- bt Zdroj: MŠMT, MZV ČR, „Česká republika v evropském výzkumném prostoru“ – informační brožura o českém výzkumu

Velký Evropan Salvador de Madariaga Rojo
Narodil se 23. července 1886 v La Coruña (Galicie), v jednom v nejvzdálenějších míst od Madridu.
Jak vyplývá z jeho příjmení, byl napůl Galicijec (Rojo)
a napůl Bask (Madariaga). Byl španělským diplomatem,
ﬁlozofem, novinářem a spisovatelem. Až do roku 1927
pracoval ve Společnosti národů. Jeho činnost tam byla
orientována na kolektivní bezpečnost, na řešení sporů
a usmiřovací procedury. Během své činnosti ve Společnosti národů se seznámil a spřátelil s tehdejším československým ministrem zahraničních věcí Edvardem
Benešem. Několikrát navštívil osobně Československo
a v únoru 1935 v sále Městské knihovny v Praze měl
přednášku na téma „Mezinárodní úloha a význam
Španělska v dějinách“. Při této příležitosti mu byl
2. 2. 1935 propůjčen tehdejším československým prezidentem T. G. Masarykem, československý řád Bílého
lva I. třídy za občanské zásluhy. Působil jako profesor
španělské literatury na Oxfordské univerzitě (1928)
a stal se díky svým výborným jazykovým znalostem
velmi vyhledávaným pedagogem. Byl jmenován velvyslancem ve Washingtonu (1931) a v Paříži (1932).
V roce 1934 se stal ministrem školství a později i ministrem spravedlnosti.

s nejrůznější tematikou. Jedno z jeho nejlepších děl je
„Angličané, Francouzi, Španělé“ – pokus o komparativní psychologii těchto tří národů.
V roce 1948 byl pozván na kongres Evropského
hnutí konaného v Haagu a byl zároveň jmenován
předsedou kulturní komise. Založení Evropského
hnutí je dodnes považováno za zrod myšlenky sjednocené Evropy. Na tomto významném kongresu došlo
k odstartování procesu, který později vyvrcholil založením Evropské unie. Salvador de Madariaga v hlavním
projevu na tomto kongresu mezi jiným řekl: „Evropa
se musí zrodit, aby naše národy nezemřely. Co víc,
Evropa se musí zrodit, protože ji vnímáme.“
V roce 1949 bylo založeno v Bruggách Colegio
de Europa a jeho prezidentem byl až do roku 1964
Madariaga. O rok později se stal v Paříži prezidentem
Španělského federálního výboru Evropského hnutí.
V roce 1950 byl v Paříži jmenován ko-prezidentem
Kongresu pro svobodu kultury společně s Benedetto
Crocem, Johnem Dewim, Karl Jaspersem, Jacquem Maritainem, Bertrandem Russellem a Reinholdem Niebuhrem.

V roce 1936 byl zvolen členem Španělské královské
akademie věd, avšak na její půdě mohl stanout až o 40
let později. Po vypuknutí španělské občanské války
(1936) odešel do exilu. Představoval tehdy novou vizi
diktátorského Španělska, vzdáleného demokratickému
světu. Byl zvolen prezidentem celé řady evropských
sdružení a patřil k hlavním protagonistům španělského exilového hnutí.

V roce 1951 v jednom ze svých článků Madariaga
navrhl ustavit evropskou vlajku se symboly modrého
nebe a rozsetých hvězd.
V červnu 1962 se konal v Mnichově kongres
Evropského hnutí, jehož obecným tématem byla
demokratizace evropských institucí. Madariaga zde
přednesl projev, který se zapsal do dějin Evropy.
Zdůrazňoval v něm společnou víru Evropy v lidské
hodnoty a svobody.

Napsal mnoho novinových článků (např. pro Times, Publicidad, ABC) a je autorem celé řady knih
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V roce 1964 obdržel cenu „Evropa“ udělovanou
poprvé Nadací Hanse Deutsche ve Švýcarsku. Byl vybrán za předsedu při inauguraci Festivalu v Salzburku
(1964), byl jmenován doktorem honoris causa Oxfordské univerzity (1966), za své služby Evropě dostal cenu
J. W. Goethea (1967). V květnu 1973 obdržel v Cáchách
za své úsilí o spojení Evropy jednu z nejprestižnějších

cen západní Evropy – cenu Karla Velikého. V roce 1977
byl vyznamenán jedním z nejvyšších vyznamenání
Spolkové republiky Německo, Křížem za zásluhy.
Zemřel 14. prosince 1978 jako člověk, který zůstal
celý život věrný své vlasti, své víře a svému myšlení.
Byl to velký Španěl a Evropan.
Pramen: Ing. Dita Charanzová: Velcí Evropané – Salvador de Madariaga

ZPRÁVA O STUDENTSKÉ KONFERENCI V PLZNI
Ve dnech 1.–4. dubna 2004 se na Západočeské
univerzitě v Plzni konala studentská konference
„Fachsprache Wirtschaft und Recht – Vorbereitung
auf den Beruf?“. Pořadateli byli lektoři Nadace Roberta Bosche z katedry aplikované germanistiky Fakulty humanitních studií ZČU v Plzni ve spolupráci
s lektory téže nadace z Ostravy, Liberce, Zvolena
a Banské Bystrice.

ních a malých podniků. Studenti si během plzeňské
konference vybírali z několika seminářů, jež byly
zaměřeny na práci s odbornými texty, možnosti studia v německy mluvících zemích, rozvoj praktických
komunikativních dovedností apod. Další důležitou
součástí byly výše zmíněné výstupy odborníků z Plzně
a Řezna. Ti si pro studenty připravili přednášky, věnované interkulturním aspektům obchodních jednání
s německými zákazníky a přípravě uchazeče ze střední Evropy na přijímací pohovor ve ﬁrmě s německou
účastí. Významnými hosty byli rovněž přednášející
z Goethe-Institut Prag, kteří představili některé nové
učební materiály a poskytli zájemcům důležité informace o mezinárodně uznávaných zkouškách z oblasti
hospodářské němčiny.

Záměrem pořadatelů bylo připravit setkání českých
a slovenských studentů ekonomických a germanistických oborů, kteří se ve výuce setkávají s odbornou,
zejména hospodářskou němčinou a kteří uvažují
o dlouhodobějším studijním nebo pracovním pobytu
v německy mluvících zemích, případně o zaměstnání
ve ﬁrmách s německou účastí. Těmto studentům měly
být během konference zprostředkovány jak teoretické znalosti z výuky odborné němčiny, tak zkušenosti
z praxe. Jako přednášející a vedoucí workshopů tedy
byli kromě lektorů Nadace Roberta Bosche pozváni
také odborníci z českých a německých ﬁrem.

Během konference se podařilo vytvořit velmi vstřícnou a podnětnou atmosféru, k níž kromě programu
jistě přispělo i společné poznávání památek i nočního
života Plzně a slunečné počasí. Vlastní program byl
studenty v závěrečných dotaznících hodnocen velmi
pozitivně, jako přínosný jak z hlediska nových informací a zkušeností, tak z hlediska prohloubení česko-slovenských vztahů mezi mladými lidmi.

Na konferenci se sjelo 24 studentů z výše zmíněných univerzit z České a Slovenské republiky. Účastníci studují bakalářské a magisterské studijní obory
Podnikatelský management, Podnikové hospodářství,
Pojišťovnictví, Textilní marketing, Němčina v podnikové sféře, Němčina v komerční praxi, Cestovní ruch,
Veřejná ekonomie a správa a Ekonomie řízení střed-

Organizátoři velmi děkují všem institucím, které
konferenci podpořily ﬁnančně i organizačně: Nadaci
Roberta Bosche, nadaci Haniel Stiftung, Západočeské
univerzitě v Plzni a Goethe-Institut Prag.
- mm -
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