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text nazvaný Magna Charta Universitatum, v němž 
se znovu formulovaly základní akademické svobody 
a zásady univerzitní autonomie. Jedním z autorů tex-
tu Magny Charty byl tehdejší rektor prof.  Fabio Ro-
versi Monaco. Naše univerzita svůj souhlasný podpis 
k dokumentu přidala před čtyřmi lety. 

Boloňská univerzita podepsaný text začala použí-
vat i jako politický argument – a tak pozvala dva mě-
síce po přijetí Charty do Boloně symbolického před-
stavitele Pražského jara Alexandra Dubčeka a udělila 
mu čestný doktorát. Rozpoutal se boj s úřady ČSSR, 
které zprvu odmítaly Dubčeka do Itálie nechat odjet, 
ale nakonec pod mezinárodním tlakem mu vyjet po-
volily. Řeči rektora Monaca i Dubčeka bohatě citovaly 
z textu Charty a dodaly tak dokumentu jakousi disi-
dentskou, opoziční váhu. 

Po desátém výročí Magny Charty byla z iniciati-
vy rektora Monaca ustavena skupina akademiků, kte-
ří měli za úkol sledovat dodržování principů Charty 
– tzv. Observatory of the Magna Charta. Za Asociaci 
evropských univerzit jsem byl na první funkční období 

jmenován já, takže jsem po více než šest let spolupra-
coval s dalšími členy tohoto kolegia  (včetně prof. Mo-
naca) na úkolech  monitorování akademických práv 
a svobod a na každoroční přípravě zářijových konfe-
rencí o problémech evropského vysokého školství. Po-
dařilo se mi také propojit činnost kolegia Charty s čin-
ností Rady Evropy. 

Prof. Fabio Roversi Monaco po prvních deset let 
sloužil jako prezident kolegia Magny Charty a vždy 
projevoval velký zájem o problémy a vývoj univer-
zit u nás. Sám je také jednou z nejvýznamnějších 
osobností v italském právu, ale také v italské politice 
a kultuře. Udělení čestného doktorátu dá naší univer-
zitě (a zejména Filozofické fakultě) další příležitosti 
pro plodnou spolupráci. Také další veřejné a odborné 
aktivity Boloňské univerzity a jejího emeritního rek-
tora budou jistě využity ve prospěch obou vysokých 
škol a jejích vědeckých pracovišť.“ 

Zdroj: URL: <http://www.upol.cz/nc/zpravy/aktuality/
zprava/article/263/3911/>

SEDM STATEČNÝCH Z ČVUT

České vysoké učení technické v Praze spustilo od 18. 
září 2008 novou marketingovou kampaň zaměřenou 
na středoškoláky. Cílem kampaně je pozvednout zá-
jem o studium na ČVUT a povědomí o této vysoké 
škole mezi studenty ve věku 14 až 18 let prostřed-
nictvím atraktivně zpracovaného webového por-
tálu www.sedmstatecnych.cz. Kampaň potrvá až 
do konce roku a vrcholí bude vyhlášením vítěze sou-
těže o počítačovou sestavu v hodnotě 100 000 korun. 
ČVUT od kampaně očekává, že naláká v příštím 
roce ke studiu o 2 000 více studentů oproti loňské-
mu roku. 

ČVUT se rozhodlo realizovat novou a intenziv-
ní marketingovou kampaň zacílenou přímo na stře-
doškoláky z toho důvodu, že u mladých lidí dlou-
hodobě klesá zájem o technické vzdělávání. To se 
projevuje i v počtu podaných přihlášek na ČVUT. 
Zatímco v akademickém roce 2007/08 si podalo při-
hlášku celkem 14 858 studentů, pro akademický rok 

2008/09 už jen 12 657 studentů. Na druhé straně po-
ptávka z řad českých a zahraničních podniků po vy-
sokoškolsky vzdělaných inženýrech z ČVUT roste.

Když se řekne Sedm statečných, většině z nás se 
vybaví kultovní westernový film ze 60. let minulého 
století, v němž sedm odvážných hrdinů zachraňuje 
životy vesničanů. „My máme zcela novou sedmič-
ku statečných. Každý z nich zastupuje jednu ze sed-
mi fakult ČVUT, má své zbraně a je svým způsobem 
jedinečný,“ uvedla koordinátora projektu Alexan-
dra Hroncová z rektorátu ČVUT. „Názvu kampaně 
předcházela anketa mezi stovkami středoškoláků, 
kteří v souvislosti s ním uváděli charaktery, jako na-
příklad odvaha, statečnost, inteligence… Čili vlast-
nosti, které rádi spojujeme s ČVUT.“ 

Na vzniku kampaně spolupracovalo ČVUT 
s předním českým grafickým a design studiem 
Drawetc, které se specializuje na ilustraci. Vznik-
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lo tak sedm postaviček, které jsou fyzicky vybave-
ny pro práci v technickém prostředí. Každá s nich 
má také typické atributy charakteristické pro fakulty 
ČVUT, a to včetně jejich jména: Stavař (Fakulta sta-
vební ČVUT), Strojař (Fakulta strojní ČVUT), Elek-
trik (Fakulta elektrotechnická ČVUT), Jádro (Fakulta 
jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT), Architektka 
(Fakulta architektury), Dopravák (Fakulta dopravní 
ČVUT) a Biomedička (Fakulta biomedicínského in-
ženýrství ČVUT). Tyto postavičky budou provázet 
studenty celou kampaní. 

Všechny marketingové aktivity kampaně po-
vedou k tomu, aby byla maximálně podpořena ná-
vštěvnost webové stránky www.sedmstatecnych.cz. 
Návštěvníci na stránkách najdou informace o mož-
nostech studia na všech sedmi fakultách ČVUT, tipy, 
jak zvládnout přijímací řízení, soutěže na týden-
ní bázi o propagační předměty kampaně i „Soutěž 
o pekelně nabušenou sestavu“, tedy o počítačovou 
sestavu v hodnotě 100 000 Kč. Podmínkou ke všem 
soutěžím je registrace studentů. 

Kampaň bude podpořena roadshow Sedmi sta-
tečných z ČVUT na středních školách po celé ČR. 
Na chodbách škol budou studenti ČVUT diskutovat 
se středoškoláky, informovat je o kampani a o mož-
nostech studia na ČVUT. „Posílit chceme především 
ty regiony, odkud se k nám hlásí nejméně studentů,“ 
doplňuje Alexandra Hroncová. Mediálním partnerem 
kampaně se stalo Centrum.cz, které provozuje službu 
ICQ, jakožto nejoblíbenější komunikační kanál mezi 
středoškolskými studenty. ČVUT bude kromě těchto 
médií využívat na veletrzích vysokoškolského vzdě-
lávání i technologii BlueTooth – pokud si návštěvník 
veletrhu zapne na svém mobilním telefonu BlueToo-
th, může přijmout zdarma SMS zprávu s animací jed-
né z postaviček Sedmi statečných. 

V neposlední řadě ČVUT očekává, že v případě 
kampaně Sedm statečných z ČVUT si studenti řek-
nou o existenci tohoto projektu sami mezi sebou.

Zdroj:URL: < http://www.cvut.cz/informace-pro-media/
tz/tz2008/zari/alias.2008-09-18.0436578454>

MĚSTO LIBEREC PODPORUJE VĚDECKOU ČINNOST 

NA TECHNICKÉ UNIVERZITĚ V LIBERCI

Statutární město Liberec každoročně podporuje vý-
zkumnou činnost na Technické univerzitě v Liberci 
(TUL). Na základě smluvní spolupráce finančně při-
spívá na vybrané univerzitní projekty, které mohou 
městu přinést užitek. Zpočátku město podporovalo in-
vestiční i neinvestiční projekty. Nyní se vedení města 
rozhodlo podporovat výhradně neinvestiční projekty. 

HODNOCENÍ SPOLUPRÁCE: 

Primátor města Liberce Jiří Bittner o spoluprá-
ci řekl: „TUL do značné míry ovlivňuje společen-
ský život v regionu. Může městu pomoci řešit závaž-
né problémy a je v našem zájmu, abychom potenciál 
univerzity dokázali efektivně využít. Některé pro-
jekty slouží jako součást podkladů pro pořízení no-
vého územního plánu, jiné jako ověření efektivnosti 
dřívějších realizací města, další se zaměřují na hlub-

ší poznání historie města atd. Považujeme například 
za velmi užitečné zmapování významných staveb 
a osobností našeho regionu. Takové projekty prohlu-
bují patriotismus našich obyvatel a zdůrazňují sou-
náležitost města a univerzity. Lidé by měli být hrdi 
na přítomnost tak prestižní instituce.“

Rektor TUL Vojtěch Konopa prohlásil: „Vztah uni-
verzity a města hodnotím trvale jako velmi pozitivní, 
oboustranně prospěšný a perspektivní. Tato spolu-
práce pomáhá také udržet absolventy naší univerzi-
ty v regionu – prohlubuje jejich vztah k Libereckému kraji 
a zvyšuje šanci, že tady zůstanou pracovat. Zdejší prů-
myslové zóny potřebují vysokoškolsky vzdělané lidi a je 
v zájmu dalšího vývoje regionu, aby naši absolventi neod-
cházeli jinam. Technická univerzita v Liberci k městu 
neoddělitelně patří. Má dostatečný potenciál, aby moh-
la pomoci městu vyřešit určité technické problémy 
(stav teplovodů v Liberci, výhody využití solárních 


