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Jubileum Akademie věd 

Letos si připomínáme 125. výročí založení České aka-
demie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umě-
ní. K této Akademii se současná Akademie věd České re-
publiky hlásí jako ke své předchůdkyni. Tato následnost 
není však zcela přímočará. Už začátkem šedesátých let 
19. století publikoval v časopise Živa Jan Evangelista Pur-
kyně návrh vybudování soustavy vědeckých ústavů na Kar-
lově náměstí v Praze, kterou nazýval Academia. Jeho idea 
zůstala tehdy nenaplněna, snad zejména z finančních dů-
vodů. A můžeme jít ještě dále do minulosti. V roce 1773 
byla založena Královská česká společnost nauk, jako spo-
lek vědců a mecenášů, kteří chtěli pozvednout českou vzdě-
lanost. Tato společnost není považována za předchůdkyni 
současné Akademie věd, ačkoliv nebyla nikdy formálně 
zrušena a byla v roce 1952 začleněna do ČSAV. 

Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, 
slovesnost a umění byla založená díky úsilí a zejména fi-
nanční pomoci velkého českého mecenáše Josefa Hlávky 
(1831–1908). Byla nejprve také „pouhým“ společenstvím 
vědců a umělců, ale už organizovala významné akce, udí-
lela ceny a stipendia. A začala zakládat i vědecká praco-
viště, například Kancelář Slovníku jazyka Českého. Vliv 
měla i na založení Národohospodářského ústavu. Po vzni-
ku republiky byla tato Akademie přejmenována na Českou 
akademii věd a umění. První významnou změnou byla teh-
dy možnost přijímat za členy i ženy. 

Je ovšem pravdou, že v meziválečném období se Aka-
demie příliš nezměnila, i když plány na její přeměnu 
v soustavu výzkumných ústavů existovaly. Realizace se 
dočkaly až po druhé světové válce, a dokonce až po komu-
nistickém převratu. V roce 1952 byla založena Českoslo-
venská Akademie věd (ČSAV) a  byly do ní začleněny jak 
Česká akademie věd a umění, tak i stále ještě existující 
Královská česká společnost nauk. A postupně do ní byly 
začleňovány porůznu v minulosti založené samostatné 
vědecké ústavy. Vznikla tak instituce neuniverzitního vý-
zkumu, která od počátku měla vynikat prvotřídní vědou 
a také měla poskytovat expertní služby Československému 
státu. Pro vědeckou práci nabízela lepší podmínky než 
byly možnosti vysokých škol, a proto mnoho dobrých věd-
ců z vysokých škol přešlo do nově vytvářených ústavů 
ČSAV. To vedlo k jistému napětí mezi Akademií a vysoký-
mi školami, které přetrvávalo, a později, už 
v demokratických poměrech, se projevilo dost negativně. 

V mých vzpomínkách je Akademie věd spojena se 
jménem Františka Šorma, ředitele Ústavu organické che-
mie a biochemie (ÚOCHB) a předsedy ČSAV. Ten viděl 
význam Akademie věd v tom, že se vědci soustředí plně 
a pouze na výzkum. Zejména ti mladší nemají být rozptylo-

váni ani byrokracií, ani přednášením na vysoké škole. 
Jako ředitel ÚOCHB trval na včasném příchodu na praco-
viště a nesnášel odchody vědců z ústavu v pracovní době, 
byť i za nějakými odbornými záležitostmi. Mladé vědce 
nerad vídával přes den v knihovně. Chtěl, aby ve dne expe-
rimentovali a aby studovali v noci a v neděli. Ačkoliv byl 
vysokým funkcionářem Komunistické strany, byl přede-
vším vědcem. A myslím, že považoval svou politickou an-
gažovanost  za nezbytnost, aby měl možnost rozvíjet čes-
kou vědu. Tento přístup po něm převzal i jeho pozdější 
nástupce Josef Říman. 

Přišel rok 1989 a začalo se uvažovat o zrušení ČSAV 
nebo její převedení pod vysoké školy. Hlavním argumen-
tem bylo to, že byla organizována podle sovětského vzoru 
a že je tedy jakýmsi stalinským pozůstatkem. Přitom Ruská 
akademie věd byla založena už Petrem Velikým a ani 
v sovětské éře nebyla organizována nijak špatně. A byla to 
ČSAV, která zaměstnávala vědce vyhozené z politických 
důvodů z vysokých škol, a to jak v padesátých letech tak po 
roce 1968.  

Potřeba instituce neuniverzitního výzkumu však byla 
natolik zřejmá, že se podařilo existenci ČSAV obhájit. 
Bylo to dáno i tím, že se hned po změně politických pomě-
rů, jako jediná vědecká instituce, dokázala transformovat 
na demokraticky vedený celek. Při transformaci zaniklo 
hned zkraje devadesátých let 22 ústavů a odešla polovina 
zaměstnanců. 

Po rozdělení Republiky se ČSAV přejmenovala na 
Akademii věd ČR a ta tedy nyní oslavuje své 125. výročí. 
O její vývoj až do dnešní podoby se zasloužilo mnoho vý-
znamných lidí. Byli mezi nimi takoví velikáni českého ná-
roda, jako byl Josef Dobrovský, František Palacký, již 
zmíněný Josef Hlávka, a později Jaroslav Heyrovský, Josef 
Charvát, Otto Wichterle a další.  

Současná Akademie věd České republiky je demokra-
ticky vedené sdružení výzkumných pracovišť, která pokrý-
vají svou činností široké vědní obory, od filozofie a mate-
matiky, přes uměnovědné oblasti až po technické obory. 
Největší část Akademie věd tvoří ústavy věd experimentál-
ních, tedy fyziky, chemie a věd o životě.  

Ústavy Akademie jsou v pětiletých intervalech hodno-
ceny mezinárodními komisemi významných vědců a podle 
těchto hodnocení jsou ústavy i financovány. Právě v těchto 
měsících realizuje Akademie věd novou strategii, která by 
měla vytvořit prostředí pro multidisciplinární výzkum přes 
hranice jednotlivých ústavů. Cílem je mimo jiné i lépe 
uvádět výsledky vědecké práce do praktických realizací. 
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