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EvropskEvropskéé univerzity univerzity 

FFenomenoméén sebevn sebevěědomdoméé gotickgotickéé kultury kultury 
vrcholnvrcholnéého stho střředovedověěkuku

Od konce 12. stoletOd konce 12. stoletíí se v zse v záápadnpadníí EvropEvropěě vytvvytváářříí
novnovéé kulturnkulturníí prostprostřřededíí

UmUměěnníí, syst, systéém m šškolstvkolstvíí, c, cíírkevnrkevníí struktury i struktury i 
rodrodííccíí se nse náárodnrodníí ststááty velmocenskty velmocenskéého ho 
mměřěříítka se zbavujtka se zbavujíí dosud pdosud přřevlevláádajdajííccíí

zzáávislosti na antickvislosti na antickéé tradicitradici



RomRomáánský a gotický stylnský a gotický styl



ZZááchrana antickchrana antickéé literatury v dobliteratury v doběě
ststěěhovhováánníí nnáárodrodůů

•• Od 4.Od 4. stoletstoletíí i v zi v záápadnpadníí ŘŘíímskmskéé řříšíši plni plněě ppřřevlevláádla tzv. dla tzv. 
„„diglosiediglosie““ = dvojjazy= dvojjazyččnostnost

•• V soukromV soukroméém m žživotivotěě ninižžšíších i vych i vyššíšších vrstev je pouch vrstev je použžíívváána na 
lidovlidováá mluvenmluvenáá latina vyvlatina vyvííjejjejííccíí se smse směěrem k pozdrem k pozděějjšíším m 
jednotlivým romjednotlivým romáánským jazyknským jazykůůmm

•• Ve veVe veřřejnejnéém m žživotivotěě spolespoleččenskenskéé elity byla velity byla vššak ak 
vyvyžžadovadováána pro pna pro píísemný i semný i úústnstníí projev podoba latiny projev podoba latiny 
velkých velkých řříímských autormských autorůů obdobobdobíí zmzměěny letopony letopoččtu tu ––
pozdnpozdníí řříímskmskéé republiky a ranrepubliky a ranéého cho cíísasařřstvstvíí

•• Zcela zZcela záásadnsadníí skuteskuteččnostnostíí bylo, bylo, žže tuto ze tuto záásadu sadu 
dvojjazydvojjazyččnosti a vnosti a vůůli ke studiu jili ke studiu jižž mrtvmrtvéé klasickklasickéé latiny latiny 
ppřřevzala ve 4. stol. i zevzala ve 4. stol. i záápadnpadníí kkřřesesťťanskanskáá ccíírkevrkev



DDěějinnjinnáá úúloha pozdnloha pozdněě antických antických 
mměěstských stských šškolkol

•• NauNauččily generace ily generace ŘŘíímanmanůů 4. 4. –– 6. stol. ji6. stol. jižž mrtvou mrtvou 
klasickou literklasickou literáárnrníí latinulatinu

•• ZZáákladnkladníím postupem výuky byla m postupem výuky byla ččetba stovky let etba stovky let 
starých bstarých báásnsnííkkůů (Vergilius v prvn(Vergilius v prvníí řřadaděě) a na ) a na 
nejvynejvyššíšším stupni vzdm stupni vzděělláávváánníí aktivnaktivníí ppíísemnsemnáá a a 
úústnstníí performance v tomto mrtvperformance v tomto mrtvéém jazycem jazyce

•• Za Alpami mizZa Alpami mizíí poslednposledníí stopy po mstopy po měěstských stských 
šškolkoláách pch přřed polovinou 6.ed polovinou 6. stoletstoletíí, v italských , v italských 
mměěstech o nstech o něěco pozdco pozděějiji



„„SvobodnSvobodnáá umuměěnní“í“

Enkyklios paideia Enkyklios paideia –– Artes liberales Artes liberales ––
SvobodnSvobodnáá umuměěnníí

Soubor vzdSoubor vzděělláánníí vhodnvhodnéého pro muho pro mužžee
•• osobnosobněě svobodnsvobodnééhoho
•• hmotnhmotněě neznezáávislvislééhoho
•• mmíířřííccíího do veho do veřřejnejnéého ho žživotaivota
•• spolspolééhajhajííccíího se na soukromho se na soukroméé uuččitele, pitele, půůvodnvodněě

pracujpracujííccíí bez nbez náároku na pevnou odmroku na pevnou odměěnunu



SystSystéém svobodných umm svobodných uměěnníí

•• Trivium:Trivium:
�� gramatikagramatika
�� rréétorikatorika
�� dialektikadialektika

•• QuadriviumQuadrivium
�� aritmetikaaritmetika
�� geometriegeometrie
�� astronomieastronomie
�� hudbahudba

•• DoplDoplňňkovkovéé discipldisciplííny, jiny, jižž v antice postupnv antice postupněě vypouvypouššttěěnnéé
�� lléékakařřstvstvíí
�� architekturaarchitektura



KlKlášáštery jako tery jako úútotoččiiššttěě vzdvzděělláánníí v v 
ranranéém stm střředovedověěku Iku I

Zakladatel benediktinskZakladatel benediktinskéého ho řřáádu du 
Benedikt z Nursie (470? Benedikt z Nursie (470? ––

543?) ve sv543?) ve svéé ŘŘeholi naprosto eholi naprosto 
nepnepřředpokledpokláádal pro mnichy dal pro mnichy 
intelektuintelektuáálnlníí ččinnost, pouze innost, pouze 
manumanuáálnlníí prprááci a ci a úúččast na ast na 

intenzivnintenzivníím liturgickm liturgickéém m žživotivotěě
klklášáštera. K provozovtera. K provozováánníí latinsklatinskéé

liturgie vliturgie vššak byla urak byla urččititáá
vzdvzděělanost alespolanost alespoňň opata a opata a 

taktakéé menmenšíší zzáásoba knih soba knih 
nezbytnnezbytnáá. Postupn. Postupněě mnimnišši i 
dostdostáávali za vali za úúkol pkol přřeeččííst st 

alespoalespoňň jednu knihu rojednu knihu roččnněě, , 
kterou si dlouhodobkterou si dlouhodoběě ppůůjjččovali ovali 

do svých cel.do svých cel.



KlKlášáštery jako tery jako úútotoččiiššttěě vzdvzděělláánníí v v 
ranranéém stm střředovedověěku IIku II

V 9.V 9. stol. se pak opaty velkých stol. se pak opaty velkých 
řříšíšských klských klášášterterůů zazaččali z vali z vůůle Karla le Karla 
VelikVelikéého stho stáávat vat žžááci jeho dvornci jeho dvorníího ho 
uuččiliiliššttěě, kter, kteréé zachrzachráánilo latinu jako nilo latinu jako 
kulturnkulturníí jazyk zjazyk záápadu. Tito opatpadu. Tito opatéé
spolu zaspolu začčali soupeali soupeřřit ve velikosti it ve velikosti 
svých knihoven.svých knihoven.
JednoznaJednoznaččným vným vííttěězem tohoto zem tohoto 
souboje mnisouboje mniššských vzdských vzděělanclancůů byl byl 
klklášášter Sankt Gallen v dneter Sankt Gallen v dneššnníím m 
východnvýchodníím m ŠŠvýcarsku. Tam je takvýcarsku. Tam je takéé
dnes ulodnes uložžen plen pláán iden ideáálnlníího ho 
klklášášternterníího sho síídlidliššttěě z roku snad 920, z roku snad 920, 
symbolizujsymbolizujííccíího touhu mniho touhu mniššských ských 
komunit vytvokomunit vytvořřit alternativnit alternativníí
vzdvzděělanou sflanou sfééru lidskru lidskéého ho žživota, kam ivota, kam 
by nedosby nedosááhla hhla hřříšíšnnáá zkazkažženost svenost svěěta ta 
laiklaikůů..



VzdVzděělláánníí a cesta k na cesta k něěmu ve mu ve 
ststřředovedověěkuku

•• PrvnPrvníím stupnm stupněěm vzdm vzděělláánníí v ranv ranéém m 
ststřředovedověěku byla ku byla úúččast na dennast na denníích ch 
bohoslubohoslužžbbáách a memorovch a memorováánníí nazpamnazpaměťěť
liturgických textliturgických textůů –– pueri oblati, pueri oblati, ččasto asto 
ppřřijijíímanmaníí jen ze jen ze ššlechtických rodinlechtických rodin

•• NNáásledovala výuka sledovala výuka ččtenteníí nazpamnazpaměťěť
pamatovanpamatovanéého textu a zho textu a zááklady psanklady psaníí; ; ttíím m 
byly splnbyly splněěny pny přředpoklady k vysvedpoklady k vysvěěcenceníí
na knna kněězeze

•• DDáále klerik mohl postoupit k výuce le klerik mohl postoupit k výuce 
„„svobodných umsvobodných uměěnní“í“

•• VybranVybraníí jedinci odchjedinci odcháázeli k dovrzeli k dovrššeneníí svsvéého ho 
vzdvzděělláánníí na nna něěkterou významnou kterou významnou šškolu v kolu v 
okolokolíí nebo v zahraninebo v zahraniččíí –– nebyla to vnebyla to vššak ak 
podmpodmíínka jejich cnka jejich cíírkevnrkevníí karikariééryry



KatedrKatedráálnlníí šškoly pod vedenkoly pod vedeníím m 
biskupbiskupůů

•• PapePapežžstvstvíí 12.12. stoletstoletíí opakovanopakovaněě
uklukláádalo biskupdalo biskupůům starat se o m starat se o 
výchovu duchovnvýchovu duchovníích v situaci, kdy ch v situaci, kdy 
starstaréé klklášášternterníí šškoly z koly z řřady dady důůvodvodůů
odumodumííraly. Praly. Přředevedevšíším ve Francii m ve Francii 
nastnastáávváá na asi 100 let zlatna asi 100 let zlatáá doba doba 
biskupských katedrbiskupských katedráálnlníích ch šškol, kol, 
zvlzvlášášttěě v Orlv Orlééansu, Chartres, ansu, Chartres, 
RemeRemešši a Laonu. i a Laonu. 

•• Vedle nich zVedle nich zůůststáávváá dosud dosud 
nennenáápadnpadnáá skupina skupina šškol v Pakol v Pařříížži a i a 
jejjejíím okolm okolíí. . 

•• StStáále vle vššak ak ššlo o loklo o lokáálnlníí instituce instituce 
bez nbez náárokrokůů na na šširiršíší okruh okruh 
ppůůsobnosti.sobnosti.

Tyto katedrTyto katedráálnlníí šškoly si vytvokoly si vytvořřily ily 
svsvůůj vlastnj vlastníí svsvěět, v nt, v něěmmžž se se 
tentokrtentokráát jit jižž svsvěěttššttíí vzdvzděělanci lanci 
vvěěnovali taknovali takéé studiu antickstudiu antickéé
literatury, zvlliteratury, zvlášášttěě Ovidia, a jeho Ovidia, a jeho 
rady v oblasti erotiky bez rady v oblasti erotiky bez 
nebezpenebezpeččíí postihu realizovali i v postihu realizovali i v 
praxi. Tato tzv. praxi. Tato tzv. „„romromáánsknskáá
renesance 12.renesance 12. stoletstoletí“í“ je velmi je velmi 
zvlzvlášáštntníím jevem v dm jevem v děějinjináách ch 
zzáápadnpadníí ccíírkve. Vytvorkve. Vytvořřila vila vššak ak 
skupiny uskupiny uččitelitelůů a studenta studentůů, kte, kteřříí
se zase začčíínali cnali cíítit jako svtit jako svéébytnbytnéé
kolektivy snakolektivy snažžííccíí se o autonomii se o autonomii 
vvůčůči svým biskupi svým biskupůům i hostitelským m i hostitelským 
mměěststůům.m.



Od ranOd ranéého k vrcholnho k vrcholnéému mu 
ststřředovedověěkuku

•• Ve 2.Ve 2. polovinpoloviněě 12. stolet12. stoletíí se svse svěět stt střředovedověěku zku záápadnpadníí Evropy zaEvropy začčal al 
relativnrelativněě rychle mrychle měěnit. Kanit. Kažždý ddý dáále uvedený jev ple uvedený jev přřispispěěl mimo jinl mimo jinéé k k 
promproměěnněě tehdejtehdejšíších vzdch vzděělláávacvacíích institucch institucíí smsměěrem ke vzniku rem ke vzniku 
vyzrvyzráálých univerzit:lých univerzit:

�� Ekonomický rozkvEkonomický rozkvěět zt záápadnpadníí Evropy 12. a 13. stoletEvropy 12. a 13. stoletíí
�� RRůůst tamnst tamníích starých mch starých měěstských center a vznik center stských center a vznik center 

novýchnových
�� VVííttěězstvzstvíí ccíírkve v zrkve v záápase o samostatnost se svpase o samostatnost se svěětskými vltskými vláádci dci 

a ve 13. stol. vrchola ve 13. stol. vrcholííccíí moc papemoc papežžstvstvíí
�� DobytDobytíí Konstantinopole a navKonstantinopole a naváázzáánníí kulturnkulturníích kontaktch kontaktůů s s 

muslimským svmuslimským svěětem btem běěhem poslednhem posledníích kch křříížžových výpravových výprav
�� PoznPoznáánníí kompletnkompletníího Aristotelova dho Aristotelova dííla z arabských pla z arabských přřekladekladůů i i 

z z řřeckých origineckých origináállůů a jeho a jeho úúplný pplný přřeklad do latiny v dobeklad do latiny v doběě
1170 1170 –– 12501250



Universitas jako pojem Universitas jako pojem řříímskmskéého ho 
prpráávava

Codex iuris civilis Codex iuris civilis ccíísasařře Iustiniana (vzniklý 529e Iustiniana (vzniklý 529––534) 534) 
kodifikuje jeden z významkodifikuje jeden z významůů latinsklatinskéého slova ho slova universitas universitas 
jako oporu pro jeho stjako oporu pro jeho střředovedověěkkéé a dnea dneššnníí uužžititíí::

Digesta 3,4: Digesta 3,4: „„Co vCo vššechno je moechno je možžno konat pro no konat pro universitasuniversitas čči i 
proti nproti ní“í“

A dA dáále je pro tyto le je pro tyto universitates universitates stanoveno: stanoveno: „„(t(těěmto mto 
pospolitostem) je dovoleno mpospolitostem) je dovoleno míít podobu kolegia, spolet podobu kolegia, společčnosti nosti 
nebo jinnebo jinéého typu, mho typu, míít majetek, spolet majetek, společčnou pokladnu a nou pokladnu a 
zzáákonnkonnéého pho přředstavitele, který za nedstavitele, který za něě v jejich jmv jejich jméénu konnu konáá, , 
co je potco je potřřebnebnéé, jak to d, jak to děělajlajíí ststáátntníí orgorgáány pro stny pro stáát.t.““



Ecclesia Romana vivit lege RomanaEcclesia Romana vivit lege Romana

ŘŘíímskmskáá ccíírkev rkev žžije ije řříímským prmským práávemvem

ZZáásada platnsada platnáá od 4. stol. aod 4. stol. ažž prakticky dodnes. Cprakticky dodnes. Cíírkevnrkevníí ––
kanonickkanonickéé prpráávo sice rozhodnvo sice rozhodněě nenneníí totototožžnnéé s klasickým s klasickým 
řříímským prmským práávem, vem, ččerpalo verpalo vššak z nak z něěho v rho v růůzných sbzných sbíírkrkáách ch 
svých prsvých práávnvníích pch přředpisedpisůů velmi bohatvelmi bohatěě..

Proto se skupiny intelektuProto se skupiny intelektuáállůů koncem 12.koncem 12. stoletstoletíí mohly proti mohly proti 
popoččááteteččnníímu odporu (ne nijak kategorickmu odporu (ne nijak kategorickéému) cmu) cíírkevnrkevníích ch 
institucinstitucíí opopíírat o rat o řříímskmskéé prpráávo jak ve svvo jak ve svéé výuce, tak ve výuce, tak ve 
svých nsvých náárocrocíích na autonomii vch na autonomii vůčůči biskupski biskupskéé autoritautoritěě..



Na cestNa cestěě k vyzrk vyzráálléé univerzituniverzitěě
13.13. stoletstoletíí

Tuto cestu zahTuto cestu zaháájili intelektujili intelektuáálovlovéé ststřředovedověěku ze dvou ku ze dvou 
východisek:východisek:

•• SoukromSoukroméé šškoly koly řříímskmskéého a kanonickho a kanonickéého prho prááva v va v 
rrůůzných italských mzných italských měěstechstech

•• StStřřediska filozofickediska filozofickéé a teologicka teologickéé výuky pokravýuky pokraččujujííccíí v v 
tradici francouzských katedrtradici francouzských katedráálnlníích ch šškol 12. stol.kol 12. stol.

TTíím dom doššlo ke vzniku dvou modello ke vzniku dvou modelůů ststřředovedověěkkéé
univerzity, italskuniverzity, italskéého a zaalpskho a zaalpskéého, znaho, značčnněě odliodliššných, i ných, i 
kdykdyžž navznavzáájem rovnoprjem rovnopráávnýchvných



Italský model Italský model –– Universitas Universitas 
scholariumscholarium II

ItalskItalskáá uuččiliiliššttěě 12.12. stoletstoletíí poskytla poskytla 
mimomimořřáádnou vdnou vááhu svým studenthu svým studentůům, ktem, kteřříí
platili svplatili svéé uuččitele osobnitele osobníími poplatky za mi poplatky za 
studium. Ustudium. Uččiteliteléé byli zambyli zaměěstnanci ustnanci uččiliiliššttěě, , 
ststááli vli vššak mimo nak mimo něě, o jeho chodu , o jeho chodu 
rozhodovali studenti, vrozhodovali studenti, věěttššinou zralinou zraléého vho věěku, ku, 
nositelnositeléé nebo nebo ččekatelekateléé významných významných 
ccíírkevnrkevníích funkcch funkcíí..



Italský model Italský model –– Universitas Universitas 
scholariumscholarium IIII

ZZáákladnkladníími centry novmi centry novéého vývoje v Itho vývoje v Itáálii byly:lii byly:
•• LLéékakařřskskéé uuččiliiliššttěě v jihoitalskv jihoitalskéém m SalernuSalernu, dolo, doložženenéé jijižž na konci na konci 

11.11. stol. a stol. a žžijijííccíí z z úúzkzkéého kontaktu s arabskou vho kontaktu s arabskou věědou. Nedosdou. Nedosááhlo sice hlo sice 
aažž do 15. stol plných univerzitndo 15. stol plných univerzitníích prch prááv, stalo se ale zdrojem v, stalo se ale zdrojem 
autority pro lautority pro léékakařřskou uskou uččenost stenost střředovedověěkuku

•• UUččiliiliššttěě v severoitalskv severoitalskéé BologniBologni, rovn, rovněžěž na soukromna soukroméém zm záákladkladěě
fungujfungujííccíí snad jisnad jižž od 11.od 11. stol. a stol. a ččasto povaasto považžovanovanéé za nejstarza nejstaršíší
univerzitu Evropy. Nejvyuniverzitu Evropy. Nejvyššíšší ststřředovedověěkkáá autorita v oboru cautorita v oboru cíírkevnrkevníího i ho i 
řříímskmskéého prho prááva. Jako univerzita novva. Jako univerzita novéého typu existuje od 1155 (cho typu existuje od 1155 (cíísasařř
Fridrich I. Fridrich I. -- ududěělenleníí osobnosobníích privilegich privilegiíí řřáádným studentdným studentůům a ochrany m a ochrany 
ppřřed med míístnstníími soudy.) Prvnmi soudy.) Prvníí psanpsanáá Statuta aStatuta ažž 1252.1252.

•• Po Po ččetných sporech mezi univerzitou a boloetných sporech mezi univerzitou a boloňňskou mskou měěstskou radou stskou radou 
vzniklo odchody vzniklo odchody ččáásti univerzitnsti univerzitníí obce (tzv. secese) z Bologne obce (tzv. secese) z Bologne 
nněěkolik menkolik menšíších italských univerzit, z nichch italských univerzit, z nichžž vvěěttšíšího významu nabyla ho významu nabyla 
jen univerzita v Padovjen univerzita v Padověě od 1222.od 1222.



Zaalpský model Zaalpský model –– Universitas Universitas 
magistrorummagistrorum

Pro evropský vývoj byl mnohem dPro evropský vývoj byl mnohem důůleležžititěějjšíší model vzniklý bmodel vzniklý běěhem nhem něěkolika desetiletkolika desetiletíí
ppřřed rokem a po roce 1200 na ued rokem a po roce 1200 na uččiliiliššti v Pati v Pařříížži. Ten mi. Ten můžůžeme vneme vníímat jako vzorový mat jako vzorový 
prototyp evropskprototyp evropskéé univerzity vrcholnuniverzity vrcholnéého stho střředovedověěku:ku:

•• Teologie, nikoli prTeologie, nikoli práávo, jako vrchol vzdvo, jako vrchol vzděělláánníí
•• FacultatesFacultates zhruba v dnezhruba v dneššnníím významu slova; jejich maximm významu slova; jejich maximáálnlníí, zdaleka ne v, zdaleka ne vžždy dy 

naplnaplňňovaný poovaný poččet jsou et jsou ččtytyřři fakulty: i fakulty: facultas artium, facultas iuris, facultas medicinae, facultas artium, facultas iuris, facultas medicinae, 
facultas theologiaefacultas theologiae

•• Vznik Vznik „„nnáárodnrodnííchch““ studentských korporacstudentských korporacíí na vna věěttšíších univerzitch univerzitáách ch –– nationesnationes
•• Vznik Vznik úúřřadu kancladu kanclééřře (ve (věěttššinou minou míístnstníího biskupa) a volenho biskupa) a volenéého rektora univerzityho rektora univerzity
•• Vznik instituce Vznik instituce collegium collegium jako zaopatjako zaopatřřovacovacíího zaho zařříízenzeníí pro upro uččitele i studenty, pozditele i studenty, pozděěji i ji i 

jako knihovnjako knihovníích a vyuch a vyuččovacovacíích center ch center –– univerzity nemuniverzity neměěly jinly jinéé vlastnvlastníí budovybudovy
•• PrvnPrvníí univerzity vznikajuniverzity vznikajíí vvěěttššinou inou ex consuetudineex consuetudine –– v zv záásadsaděě samovývojem, psansamovývojem, psanáá

statuta a privilegia potvrzovstatuta a privilegia potvrzováána papena papežži ai ažž pozdpozděěji ji –– PaPařříížž 1215 a 1231, Bologna a1215 a 1231, Bologna ažž
12521252

•• ZZáákladnkladníí privilegium univerzit je LICENTIA UBIQUE DOCENDI privilegium univerzit je LICENTIA UBIQUE DOCENDI –– prpráávo graduovanvo graduovanéého ho 
mistra mistra čči doktora kteri doktora kteréékoli univerzity ukoli univerzity uččit kdekoli v Evropit kdekoli v Evropěě v rv ráámci zmci záápadnpadníí ccíírkverkve

•• DruhDruhéé zzáákladnkladníí privilegium byla exempce akademickprivilegium byla exempce akademickéé obce z pravomoci mobce z pravomoci měěstských a stských a 
ččáástesteččnněě i biskupských orgi biskupských orgáánnůů



Artes contra auctoresArtes contra auctores

ZZáákladnkladníí metodika univerzitnmetodika univerzitníího vyuho vyuččovováánníí::

•• VýraznVýraznéé zjednoduzjednoduššeneníí jazykovjazykovéého vzdho vzděělláánníí v latinv latiněě a za záánik nik ččetby anticketby antickéé
literatury, tedy zanedbliteratury, tedy zanedbáánníí antických antických auctores auctores podrobnpodrobněě ččtených v rantených v ranéém m 
ststřředovedověěku a pku a přřechod ke studiu echod ke studiu artesartes = kompendi= kompendiíí jednotlivých oborjednotlivých oborůů

•• RadikRadikáálnlníí omezenomezeníí ddůůrazu na razu na „„svobodnsvobodnáá umuměěnní“í“ s výjimkou aristotelsks výjimkou aristotelskéé
dialektikydialektiky

•• PPřřednednášáška jako pka jako přřededččííttáánníí a výklad Bible a stanovených kanonických a výklad Bible a stanovených kanonických 
texttextůů

•• Disputace jako vyDisputace jako vyššíšší forma výuky, s kontrolovanou aktivnforma výuky, s kontrolovanou aktivníí úúččastastíí
studentstudentůů jako pojako požžadavkem pro poskytnutadavkem pro poskytnutíí univerzitnuniverzitníích hodnostch hodnostíí
(poskytovala ur(poskytovala urččitou moitou možžnost svobodnnost svobodnéé výmvýměěny nny náázorzorůů i v choulostivých i v choulostivých 
ototáázkzkáách kch křřesesťťanskanskéého dogmatu)ho dogmatu)

•• TTíímto zpmto způůsobem vznikl sobem vznikl scholastický typ výukyscholastický typ výuky



SystSystéém univerzitnm univerzitníích hodnostch hodnostíí

PoPožžadavky pro jejich zadavky pro jejich zíískskáánníí ururččoval zpooval zpoččáátku zvyk, pozdtku zvyk, pozděěji pji píísemnsemnáá
univerzitnuniverzitníí statutastatuta

•• BaccalaureusBaccalaureus jako nijako nižžšíší titul dosahovaný po 2titul dosahovaný po 2––5 letech studia na 5 letech studia na 
vvššech fakultech fakultááchch

•• Magister, Magister, který absolvoval zkterý absolvoval záávvěěrereččnnéé disputace a byl doporudisputace a byl doporuččen k en k 
promoci svým osobnpromoci svým osobníím m „„tutoremtutorem““ / Magister actu regens/ Magister actu regens = magistr = magistr 
dlouhodobdlouhodoběě vyuvyuččujujííccíí na na facultas artium facultas artium ; jen magist; jen magistřři ti tééto fakulty  to fakulty  
mohli postoupit ke studiu na teologickmohli postoupit ke studiu na teologickéé fakultfakultěě

•• DoctorDoctor jako nejvyjako nejvyššíšší univerzitnuniverzitníí hodnost udhodnost uděělovanlovanáá na ostatnna ostatníích ch 
ttřřech ech „„vyvyššíššíchch““ fakultfakultááchch

DDéélka studia alka studia ažž k dokonk dokonččeneníí studia teologie a zstudia teologie a zíískskáánníí titulu titulu doctor doctor 
theologiae theologiae bběžěžnněě trvala atrvala ažž 10 let, n10 let, něěkdy i 15 let.kdy i 15 let.



NejstarNejstaršíší univerzityuniverzity

PrvnPrvníí univerzity (12. a) 13. stoletuniverzity (12. a) 13. stoletíí vznikajvznikajíí zpozpoččáátku samovývojem tku samovývojem –– ex ex 
consuetudineconsuetudine, jejich p, jejich píísemnsemnáá privilegia se objevujprivilegia se objevujíí aažž mnoho desmnoho desíítek let po tek let po 
jejich faktickjejich faktickéém vzniku; pozdm vzniku; pozděějjšíší vvššak jiak jižž byly zaklbyly zaklááddáány svny svěětskou autoritou tskou autoritou 
s podporou papes podporou papežůžů –– ssíídlo univerzity doddlo univerzity dodáávalo lesk celvalo lesk celéému stmu stáátu. Dtu. Dáále jsou le jsou 
uvedeny nejstaruvedeny nejstaršíší univerzity s letopouniverzity s letopoččty jejich pty jejich píísemnsemněě dolodoložžených privilegiených privilegiíí
čči statuti statutůů::

�� Bologna 1155, 1252, Bologna 1155, 1252, ex consuetudineex consuetudine snad od zasnad od začč. 12.. 12. stol.stol.
�� PaPařříížž 1215, 1231, 1215, 1231, ex consuetudineex consuetudine ppřřibliibližžnněě od 1170od 1170
�� Oxford vznikOxford vznikáá zcela zcela žživelnivelněě koncem 12. stol., bez pkoncem 12. stol., bez píísemnsemnéého privilegia ho privilegia 
�� Cambridge vznikCambridge vznikáá nnááhodnhodněě secessecesíí z Oxfordu 1209, privilegium 1233z Oxfordu 1209, privilegium 1233
�� Padova 1222, secese z BolognePadova 1222, secese z Bologne
�� Neapol 1224, zaloNeapol 1224, založženeníí ccíísasařře Fridricha II.e Fridricha II.
�� Toulouse 1234, zaloToulouse 1234, založženenáá pro pospro posíílenleníí ccíírkve po albigenských vrkve po albigenských váálklkááchch
�� Montpellier 1289, nejvýznamnMontpellier 1289, nejvýznamněějjšíší zaalpskzaalpskáá univerzita v oboru pruniverzita v oboru práávava



Univerzity pUniverzity přřekraekraččujujíí Rýn do PrahyRýn do Prahy

UrUrččititéé ochabnutochabnutíí rozvoje univerzitnrozvoje univerzitníího hnutho hnutíí na pona poččáátku 14. stol. tku 14. stol. 
bylo pbylo přřekonekonááno vznikem prano vznikem pražžskskéé univerzity 1347/1348univerzity 1347/1348

�� SpoleSpoleččnnéé zalozaložženeníí ccíísasařřem Karlem IV. a papeem Karlem IV. a papežžem Klimentem VI.em Klimentem VI.
�� OjedinOjediněělléé prpráávo zavo začčíít ihned výuku na vt ihned výuku na vššech ech ččtytyřřech fakultech fakultáách ch 

vvččetnetněě teologieteologie
�� AvAvššak poak poččáátek pravidelntek pravidelnéé výuky avýuky ažž po 1355po 1355
�� CeloCelořříšíšskskáá instituce, ainstituce, ažž do podo počč. 15. stol. p. 15. stol. přřevaha cizincevaha cizincůů
�� 1372 od1372 odššttěěpenpeníí prpráávnickvnickéé fakultyfakulty
�� 1409 Dekret kutnohorský kr1409 Dekret kutnohorský kráále Vle Vááclava IV., secese neclava IV., secese neččeských eských 

uuččitelitelůů a studenta studentůů, krize univerzity, krize univerzity
�� 1417 P1417 Přřííklon univerzity k husitskklon univerzity k husitskéému hnutmu hnutíí, 1418 ztr, 1418 ztrááta ta 

papepapežžskskéého privilegia na ho privilegia na licentia ubique docendi,licentia ubique docendi, zanikajzanikajíí
vvššechny fakulty kromechny fakulty kroměě artistickartistickéé –– obnoveny po nobnoveny po něěkolika kolika 
neneúúspspěěššných pokusech aných pokusech ažž v pobv poběělohorsklohorskéé dobdoběě



Univerzity Univerzity -- bběžěžnnéé instituce instituce 
vrcholnvrcholněě ststřředovedověěkých mkých měěstst

•• Po zaloPo založženeníí prapražžskskéé univerzity od 1364 rychluniverzity od 1364 rychléé šíšířřeneníí
univerzit Nuniverzit Něěmeckem, v 15.meckem, v 15. stol. se pstol. se přřipojuji Skotsko a ipojuji Skotsko a 
SkandinSkandináávievie

•• RozhodujRozhodujííccíí vliv na zaklvliv na zaklááddáánníí ttěěchto univerzit mchto univerzit máá vvůůle le 
svsvěětských vladatských vladařůřů usilujusilujííccíích o prestich o prestižž jejich drjejich držžav, s av, s 
niminimižž spolupracuje papespolupracuje papežžskskáá autoritaautorita

•• Tyto univerzity jsou vTyto univerzity jsou věěttššinou zaklinou zaklááddáány ny „„na zelenna zelenéé
loucelouce““ (plat(platíí i pro Prahu) a i pro Prahu) a ččasto bojujasto bojujíí o holou existenci o holou existenci 
řřadu let po svadu let po svéém formm formáálnlníím vznikum vzniku

•• Významný dopad mVýznamný dopad máá papepapežžskskéé schisma 1378, po nschisma 1378, po něěmmžž
papařříížžskskáá univerzita ztruniverzita ztrááccíí v Nv Něěmecku pro svmecku pro svůůj pj přřííklon k klon k 
avignonskavignonskéému papemu papežži mnoho ze svi mnoho ze svéé prestiprestižže, kdee, kdežžto to 
ststřřednedníí Evropa zEvropa zůůststáávváá vvěěrnrnáá papepapežži i řříímskmskéémumu



RozkvRozkvěět a t a úúpadek univerzit v padek univerzit v 
15.15. stoletstoletíí

•• V 15. stoletV 15. stoletíí vychvycháázejzejíí z evropských univerzit snad az evropských univerzit snad ažž 3000 absolvent3000 absolventůů
roroččnněě

•• UniverzitnUniverzitníí tituly ptituly přřininášášejejíí spolespoleččenským elitenským elitáám nebývalou prestim nebývalou prestižž
•• Vzorec scholastickVzorec scholastickéého vzdho vzděělláánníí vzniklý na povzniklý na počč. 13. stolet. 13. stoletíí vvššak ustrnul a ak ustrnul a 

zastaral, jeho obsah byl jizastaral, jeho obsah byl jižž (s výjimkou pr(s výjimkou prááva) prakticky neva) prakticky neúúččelnýelný
•• Humanismus pronikajHumanismus pronikajííccíí do Evropy z Itdo Evropy z Itáálie univerzity ignoruje a pohrdlie univerzity ignoruje a pohrdáá jimijimi
•• NovNověě oožživenivenéé vvěědndníí obory (latinskobory (latinskáá filologie, literfilologie, literáárnrníí kritika, teorie umkritika, teorie uměěnníí, , 

pragmaticky studovanpragmaticky studovanáá historie, astronomie a pohistorie, astronomie a poččáátky moderntky moderníí fyziky) jsou fyziky) jsou 
ppěěstovstováány tny téémměřěř zcela mimo univerzitnzcela mimo univerzitníí ppůůdudu

•• PojmyPojmy medium aevummedium aevum (= (= úúpadkovpadkovéé mezidobmezidobíí mezi rozpadem Zmezi rozpadem Záápadopadořříímskmskéé
řříšíše 476 a ne 476 a náástupem humanismu 14.stupem humanismu 14. stol.) astol.) a aetas Gothicaaetas Gothica (= st(= střředovedověěk k 
pohrdlivpohrdlivěě nazvaný po germnazvaný po germáánsknskéém kmeni Gm kmeni Góóttůů, kte, kteřříí mměěli na znili na zniččeneníí
ZZáápadopadořříímskmskéé řříšíše nejve nejvěěttšíší podpodííl) jako symboly renesanl) jako symboly renesanččnníího odporu vho odporu vůčůči i 
vrcholnvrcholněě ststřředovedověěkkéé gotickgotickéé kultukultuřře ve vččetnetněě univerzituniverzit



Reformace a protireformace jsou Reformace a protireformace jsou 
dobou renesance fenomdobou renesance fenoméénu nu 

univerzityuniverzity

Po vystoupenPo vystoupeníí LutherovLutherověě 1517 a v dal1517 a v dalšíších vlnch vlnáách ch 
evropskevropskéé Reformace se univerzity v Reformace se univerzity v 
reformovaných i katolických zemreformovaných i katolických zemíích stch stáávajvajíí
centrem teologickcentrem teologickéé polemiky, kterpolemiky, kteráá jim djim dáávváá
novou novou žživotnost.ivotnost.
StStáále pocile pociťťovanovanáá pýcha nad samotným faktem pýcha nad samotným faktem 
jejich existence a nad jejich staletými tradicemi jejich existence a nad jejich staletými tradicemi 
a nyna nyníí jijižž bběžěžnnáá ststáátntníí podpora jejich podpora jejich ččinnosti innosti 
ppřřispispíívváá k pokrak pokraččovováánníí existence univerzitnexistence univerzitníích ch 
center acenter ažž do osvdo osvíícenstvcenstvíí..



Zrod modernZrod moderníí univerzityuniverzity

•• FrancouzskFrancouzskáá revoluce rozbrevoluce rozbííjjíí vvššechny tradiechny tradiččnníí
univerzitnuniverzitníí strukturystruktury

•• HlavnHlavníí uužžitek z toho vitek z toho vššak majak majíí pod vlivem pod vlivem 
napoleonsknapoleonskéého cho cíísasařřstvstvíí nněěmeckmeckéé univerzity, univerzity, 
kterkteréé uužž v 18. stoletv 18. stoletíí dokdokáázaly zaly ččáástesteččnněě inovovat inovovat 
svou studijnsvou studijníí nnááplplňň a sta stáály v ly v ččele tehdejele tehdejšíšího ho 
rozvoje exaktnrozvoje exaktníích i humanitnch i humanitníích oborch oborůů

•• DDííky nim nky nim něěmeckmeckáá vvěěda zaujala v Evropda zaujala v Evropěě
výsadnvýsadníí postavenpostaveníí, neohro, neohrožženenéé aažž do 1.do 1. svsvěětovtovéé
vváálkylky



StStřředovedověěkkáá univerzita univerzita –– triumf triumf 
nebo slepnebo slepáá uliuliččka evropskka evropskéého ho 

kulturnkulturníího vývoje?ho vývoje?
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