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Lbotskj'J

Vjvoj katedry .fysiologie rostlin a p4dni biologie.
PO..)

~atedra v dneěni rclo~ě a oborov4a al·o ženi ~znikla a! r.1959, má
věak bohatou tradici•'

Botanika byl~ pdvodnA ~-nerozd6lfné

IC&rlově

na

universit~1
-českou A německoU; pfednilena na 1118diciqf~' fakultě. Pf:írodni v~dy
se pfedná.ěely na tilozotick6 takult6 a · byly ptifazeny k pro.tesdře
logiky a meta.fyziky. Pror. ~.Sagner vydal r.1T55 pro své ~osluobače Ninstitutiones Pbilosephioaew. kde je jit zahrnuta i věeobecná
botanika s tyziologick:fmi poznémkami. Kniha měla 3 dily a -yyšla
v Praze Y letech 1755 až 17~8. O rostlinách pojednává Sagner v čá
sti Physica specialis (s.328-311). Po všeobecném úvodu o existenci rpstlin pojednává o jejich ěásteob z hlediska morfologického,
anatomick~ho a fyziologického a text doprovází kresbami (např.po
délný fez kmenem Prunus). V oddílu pojednávajicim o výživě rostlin
popisuje pokusy (pfevzat6 z literatury). které dokazuji. že rostlinám nestaěí k výtivě po~á voda a ~ak6. ie iiviny nepfijimaj:l
jen z pddy, ale i ze vzduohu. (V.Mainwald:•Geschicbte der Botanik
in Bohllen•. Wien u.od Loipzig 1904, str~68). Samostatná stolice botaniky byla na tiloaotick6 fakultě ustavena at r.1849. jejimž proteaorem byl jmenován v.r. Kosteletz~y. H. 1871 byla od této stolice oddělena samostatná kqtec:\ra pro anatomii a .fysiologii rostlin,
/'"\
"
Jejimžvedoue:ím byl G.A. Weiss a po jeho smrti r.1894 H.Moliaob.
Vo'"' školnim roce 1858/59 tu měl docentské přednAěky pozdější slavný roetlinnj tysio~og Julius Sachs, kterého s sebou přivezl J.E.
Pttrkyně z Vratislavi!r Po rozděleni universit.Y. r.1882 na německou
a českou byl J~nován na tiloaotické.fakúltě české 1ÍUliversity profesorem botaniky L.J. Čelakovský. Obdrže,! skromný botanický ústav
v soukromém domě u Poduěkt'l. který se ,skládal ze 4 místnosti.Pozdě
ji do~tal větši ústav v Kaulicbovň domě na Karlově nám6sti. Prote·sor felakovaký altl sice také speoiálni pt~dnáiky z rostlinné mortologie a systematiky, později se však omezil na přednáiky pro mediky a farmaceuty. Habilitoval ss u něho i Jeho syn L. Čelakovský
jun., který začal jako systematik, později se viak zabýval i rostlinqou fysiologii ( intraJBolekulárnl'ldýcháni~přijimáni7a' zažiYáni,.,
tuhfch tňlisek plasmodiemi hlenek, fyziologii rozplozováni, aerotropismu. ětaYelanu vápenat6bo u hlenek aj.). Stal se profesorem
·· 1

na

českém

učeni

technickém. l1ruhým soukromým docentem byl t
čelakovského Philr. Antonín Hansgirg, který se habilitoval pro obor
rostlin tajnosnubných a tysiologio ro~tlinné. H. 1892 byl jm~nován
titulárním miooiádným profesorem česk~ universit). &16 z~st&l stfedoškolským protesorom (na gymnasiu v litné ulici v Praze). Výzaaané jsou především jeho ;,ráce algologické. České řasy a sinice zpracoval v obsáhlém díle Prodromus českých tas sladkovodních (1889-92
česky, 1886-93 německý).Jeho 1'yziolop,ické práce 11fly převážně charakter popisnt (pohyby sinic. ~iologie pylu, garnotropické a ka~potropiaké pohyby květů. kv~tní ombro~obie a oabrorilie, polymorfismus tas, biologie listň aj.). Vydal populární knížku „Z říše rostlin•(l885). V mozinárodnim vědeck~ru světň věak m~l Hansgirg velmi
dobrá jmóno jako alr.;olog. llansgirgovým životním ptáním bylo stát
se skutečným proi'esorem na české universitě. Kayž toho nedosáhl,
v1..dal se učitelské činnost.i a odeš·el r.1903 do Vídně, kde také roku 1917 zemtel. 15. záři 1895 se stávd asistentem prof8sora Čela
kovského B. Němec. kt,erý r.1898 • když byla v nen1.,tské 1.ilici dostavěna nová budova pro bot6nioký dstav české university ,~oučabně se
stejnou budovou ve Viničn~ ulivi pro n{meckou univErsitc). tyl pověten vybudováním Ostavu pro anatomii a tysiolo[!ii rostlin v 2.poschodí této budP"Y• R.1809 se pro tyto obory habilitoval a hyl jmenován pfednostou tohoto nového 6stavu."Bez vzoru a z prosttedkó
velmi skrovných dovedl Němec vybudovat ústav, jent velmi rychle se
stal známým v cizině a už před první 1:3y,: t_ovou vltlkou byl pokládán
za vz0rné .centrum fyzíologické práce 11 (S.Prát • .Mlauá farmacie 1
(19391 :79-82). R.IS03 se stal Němec mimořádným a r.1907 řádným profesorem filosofické fakulty.nJeho práce se týkají věech obord nauky o buňce, r·ostliuné &natomi* i fysiologi*, zvlú§tě v?;ak cytologie
( nauky o buňce) a karyologie ( nauky o bunu~O,!W jádru) popisné a
pokusné, ~ogenerace a experimeOtální morfologie, fysiologie dráždivosti a citlivosti rostlin, fysiologie oplozováni, symbiosy (soužití), parasitismu (cizopasnictví) a immunity, rostlinné pathologie,
genetiky".(S.Prát:tamtéž). Studie o ~ífeni podrážděni u rostlin
vedly k. objevu zařízeni pro percepci tiže (statocytů) (1900) a vypracov~ní statolitové teorie, jož je dnes citována v každé práci
V'ysokém

o geotropismu.
Lep~i podmínky pro rozvoj ustavu nastaly až po r.1918. po vzni-

ku samostatného č~skoslovenského státu. Ve 8kolnim roce 1919/20
byl Nňmec děkanem filozofické fakulty a tehdy ptipravil její rozd~lení na fakultu filozofickou a ptírodovAdeckou. Roku 1920, kdy byla

vytvofena samostatná přírodovědecká fakulta měl ústav l
(Němec),

profesora

l soukroméno docenta (A.Brožek), který se právě r.1920

habilitoval z genetiky, ale dále

působil

středoškolský

j~ko

profe-

. sor a teprve r.1927 byl jmenován mimořádným profesorem. Asistontem
byl PhDr s.Prát a PhDr Vl.filehla, který však záhy nato odchází na
brněnskou universitu a místo něho nastupuje r.1921 PhDr J.Kořínek,
který se habilituje r.1925 z fysiologie rostlin n bakteriolorie.
Fysiologii rostlin pfedná~i pro velmi početnu posluchače f~rm~cie,
pro něž vede také mikroskopická, praktika. Profesor Němec předná
ší pro posluchače přírodopisu (kandidáty profesdry na středních
ěkolách)

a

těch několik

málo tak majetných, že si mohli dovolit

studovat pouze na doktorát.

Přednáší

střídavě

ob rok anatomii rost-

lin (3 h. v zimním sem. a 5 h. v letním) a fysiolo~~ii ,rostlin (rovnčž ah. v zimním a 5 h. v letním semestru). K tomu bylo třihociinq
~rovněž l s~estr). Q9~~ntské
-~Id,;~_.,~ (;,l..c>ÚA,.., A ~ ·
)
a..
kc<-~0__·~ -

vé, praktikum z f.vsiolo{rie rostlin

-~

~~/tl.-tYju,c~ftlc.,.,.

prednášlty nebyly

přinášely

právě

většinou povinné

knždor·očně

a

obyčeJne

se neopakovaly, takže

ni~oo nového z oblasti, v níž ptíslušný docent

pracoval. Dyly to vesměs pt~dnáěky pro pokročilé posluchače,

bodlající se specialisovat v

pfisluěném

oboru, Tak na~f. S.Prát m'l

v letním semestru stud.roku 1932/33 dvouhodinovou p.řednášku "Význam
kovů

ve

výživě

a toxikologii", v zim.sem. stud.roku 19JJ/J4 "Chemic-

ká fysiologie"(2 h.)a "Koloidy a struktura živé hmoty"(2 h.i,v let.
semestru „F~ikálně chemická b&se fy&iologie rostlin"f2

h.l

v zim.

semestru stud.roku 1934/35 "Úvod do v~~obecná biologie buněčných organismů .. (2 h.), "Praktikum kultivace a preparace fas .. (1 h.). v let·
ním semestru

"Půda

a voda jako chemické u

tysitálně

chemické

prostře·

dí rostlin"(J h.), "Hiologie mofe" (2 h.). "Praktikum k pfednAšce
půda a voda" (1 h). v zimním soroestru stud.roku 1935/:JG "l!vod do fys-ikálně chemicl<é fysiologie" ( 2 h) . . . Cytologie a fysiologie bunP-č
ntoh rostlin" (3 h) atd.
Nad jižním svahem bot~nické zahrady
pozemek so

skleníčkem

patřil

ústavu malý pokusný

(stojí dodnes). v n~mž o pokusnó rostliny pe-

čoval vrchní Zélhradník p. Řezníček a půl dne danně mu pomáhala

pi.Mengrová, která dopoledne aklizela místnosti ústavu. it. 1925 doprof.Němec,

cílil
získal
řemi

střešní

a velkým

že k

budově

byl

přistavěn

pfístavek. v n5raž tlstav

skleník pro pokusy a celé druhé mezipatro s laboratočtvercovým

sálem s okny

Vt,

třech

st<"Snách,určoným

pro

a seminái'e. Pro genetické pokusy měl doc.Brožek
pozemek na Albertově, když o n~j pfiěel (měla se tam stavrt silnice,

cvičení

posluchačů

která neni dodnes),byl mu
Petřínem.

pfidělen

pozero~k v Lobkovické

zahradě

pod

V tticátýoh lótech dvacátého stoluti awl ňatav pro anatomii a
fysiologii rostlin velmi dobr:9 zvuk nt,jen doma, ale i v cizině,
dik právě osobě svého ředitele prot.BTN6mce, jenž byl členem velkó
fady aahraničních učenyeh společnosti. Němcovo dopgručen:i pomohlo
celé

tadě

mladých

čeRkýcb

kaDdidátO.

vědeckó

k.ariery ( a to ne jen

z oboru rvstlinnó !ysiologie) ke stadiu nebo stipendijnímu pobytu
v zahraničních vodackych ústavech. U nás byl z.nám i svou činnosti
popularisačni {Zelené království, Život rostlin, Du~e rostlin,čet
né čl,tnk.y v rťizných časopisech, hlavně ve Vesmíru, který společně
s pro.t.u.W.atouakom redi.sioval). Uyl však oinný i politicky. s.Prát
v Jubilojnim článku (Mladá f~rmacie 1:79-82. l~J9} i>íše: "Uývi.11
členem U!illadiny, členem Ma1'tie • r. l 9ld byl členem revolučního Národního shromážděni za wtátoprávni demokracii a re~;. čl~nem ,,eoátu
za stranu národ.nb demokratickou, byl předsedou Hárodni rady. S Je-

ho programem politickým souvis1 i

vydáni Národní

čitanky

(1918/19)

a Česl-'.oslovunské Márildni ěitanky { 1928). I v politice se dáv&l cele

do služeb myšlenky, nehledal v ni a

z ní zisk, cítil vef-ejnou práci Jako povinnost tam, k.de v~-til, žo jo ;>otfft ba s loa:b t,
ačkoliv někdy by mu býval milojěí klid vědecká práce". R.19J3 byl
kandidová.n agrární stranou na ůřad presidenta Če$knsloyenské republiky. Funkce předsedy v Národní radě badatelskó mu umožnila propagovat československou vědu na nejvyššim toru domácíes i ruez.inárodnít.D. &oncem ,iDlníbo s,~w,H1tru 1908/39 odešel m: odpočinek po tf ieetišest•letém působeni ve VBk.U 66 let. Jeho nástupcem se stal ve
!wikci ft,ditelc ústavu profesor PhDr Silvestr Prát. n.19~3 se habilitovnl z roi-;tlinnó .fysiologie. r.192ů byl jmenován mimoffdnýrl
bezplntným proff1Gore,n a r.1934 mhořdným proťe!iorow vš,iobccnú
neměl

kryptogamolog:io a fyzikálně chemické !ysiologie ro~tlin a r.19J3
řádným pro!e:iorom { jmenován at 1·.l94ti se zpt"1tnou platno.$ti). Po

odct.odu pro.t.!i<~mce na otlpočinek (l.J.l9Jú) je pověfen vedcnie
u.stavu pro!. s.1>rát. Uvniti' ů2tavu so podle speciali~ací vyvinula

tti

od<lělení,

kt.~rá byla pozdéji le3aliz.ována.

3větová hospodářek.A krise zabrzdila po nwt.eriálni stránce ,\ttě

šený rozvoj uatavu. nepotlačila vsak Jeao činnost výzkumnou. Všeeobecoá nezaměstnanost. zpdsobila, Ž4!1 na studiWII pro!esury na pi'írodovódecké !ukultě se zapisovali pouze nadšenci, ktctí nemohli počítat. že dostanou po dostudování tdsto, samoztejrs(. na sttodní
.škole; výzkumné 1..1stavy tehdy prakticky nebyly. !foktt~rým se potlaMilo se uchytit na mě,lanskó ěkole. ověem Jon Jako výpomocní učite
lé, kto t í by li kai.doro čně na hlavní prázdniny

propou.ě tbni

.z

uč 1-

te lské služby. Pro!esorská aprobace totiž pro mbštanky nestačila.

Kdo chtěl být ustanoven zatí'mn:ím učitelem s naději mJ pozdější
definitivu, musil vykonat doplňovací zkoušky pedagogicko..didaktické z předmětů, z nichž byl aptobován pro ěkoly střední a rozšířit
si aprobaci jeétě nejménň o jaden pfodmět (pro kombinaci ptírodopis-chemie o fyziku). Velká v6tšina tehdejších absolventd však nesehnala místo vůbec a musila se živit občasnýnapříležitostnýmikrát
kodobými zaměstnáními (často bez ptihlášeuí zaměstnavatele k pensijnímu a nemocenskému pojištění) a kondicemi. V té dobo (1930)
byl tuké vydán nový zkušební tád pro učitele škol středních, jimž
byly zavedeny. místo dosavadní jedné záv~rečné státní zkoušky,zkoušky dv->: po dvou letech studia první státní zkouška ( která však k
niče,nu jinému nebyla, než podmínkou pfipuštěrú k dalšim dvěma letwn studia) a na závčr po 4 lotech studia druhá státní zkouška.
Zrušeny byly ti'ipředmčtové kombinace, v nichž byl vždy jeůen před
mčt hlavni a dva vedlejší, opravňující k vyučováni pouz8 na niž.ši
střední škole a zavedeny kombinace dvoupředmětové. opravňující k
výuce oběma pfedmětům na celé sti-ední šimle (přírodopis-chemie,
přir.-tělocvik,ptír.-zeměpis. ptír.-filosofie). K první státní zkoušce musil posluchač z ptírodopisu znát krystalografii a její metody,
znalo~t fyziky mineráld, zvláště základ~ teoretické optiky, praktickou znalost mikroskopu a ostatních hlavních přistrojů krystalooptických, všeobe~nou geologii, mikroskopické poznávání nejdůleži
tňjěích hornin, živočišnou cytologii, histologii, orgunologii, základní poznatky z živočišné tysi6logie, praktickou znalost. živoěiš•
ných preparátd. nauku o rostlínné bunce.
rostlinná pletiva, anatomii rostlin bezcóvných a cévnatých, morfologii, základy přirozené
soustavy, znalo~t důležitých a rozšífeuýoh semenných rostlin.
K druhé státní zkoušce musel předložit z obou ptedmlitů kombinace
státní práce o z přírodopisu musel znát systematickou mineralogii
a petrografii, geologické ~tvary a jejich rozd~lení, geologické poměry č.sn, paleontologii, systematickou zoologii. embryologii, organogenezi. základy genetiky, základy zoogeografie, fyziologii rostlin,
záklfly exrerimentální morfologie, systematickou botaniku, základy
aplikované botaniky. Před ústni zkouškou dělal praktickou nebo písemnou zkoušku klausurní. Členy "Zkušební komise pro učitelství
n~ ěkolách středních" jmenovalo ministerstvo školství a národní
osvěty a komis.e mu přimo podléhala. Pokud chtěl absolvent získat
titul HNDr, musel vypracovat rigorosní práci a po jejím schváleni
složit hlavní rigorosum (na oboru rostlinné fysiologie ze systematické botaniky a fysiologie rostlin) a vedlejší rigorosum, které

si mohl volit z tiloso.f'ie. matematické analysy, .fyziky experimen-

tální, chemie, meterologie, geologie, zoologie. paleontologie,
geografie nebo antropologie.
Během

studia si studenti veškeré

pomůcky

musil~ sami obstará-

vat, aby byli pfijati do praktických cvičení musili
né, které bylo rdzně vysoké, podle nákladnosti toho
čeni (od 20 Kč na biologii až po 200 Kč na chemii).
mostatných prací, kter6 musil posluchač zapsat, aby

složit vložkterého cvi-

Vložné do sa-

mohl pracovat
na stá tni nebo di~ortaini práci, č·inilo Zč:I semostr 50 Kč; kromě
skla a destilované vody si musil všechny chemikálie a ostatní

utensilie ku_povat. Potfebnou literaturu z knihovny ústavu mohl získat jen prostfednictvim asistenta a~to větěinou pouze k presenč
nímu stud.iu. Knihovníci, ani sekretářky tehdy na ústavech nebyly.
Pobluchač

byl povinen

při

zápisu (každý semestr) zaplatit krom~
Kč,

poplatkd:semestrální poplatek 10

Kormbholzova nadace 2

Kč.

později

5

úrazové
~č

pojištěni

1,50

Kč,

zdravot. stud. inst. 7,50

Kč,

ak.ad.svépomoc 1 Kč, studentská stavovská daň 4 K.č, inventární flři
spivěk

2

S.li.K. 3

Kě,

Kč

později

a

ještě

nu studentskou kolonii 3

režij.pfiapěvek

za každou zapsanou hodinu 3

bylo u

posluohačd

spěchu

a majetkových

5

~ě,

Kč,

tedy

kolejné, které

ještě
při

Kč,

stud.kolej
činilo

60 týdenních hodinách,což

kombinace pf:1rodopis-chemie zcela bňžné, 480 Kč
za semestr. V prvérn semestru studia bylo v6tšinou nutno tuto část-·
ku zaplatit. V dalěich semestrech mohl být student na základň propoměrd

z

ňásti

nebo i

zcela osvobozen od pla-

cení kolejného.
rozvoj ústavu byl přerušen uzavřením vysokých škol u obsazením budov n~meckými okupanty. V té době mčl ústav již 3 samostatná odůňloni (fyziologicko-anatomické, mikrouiologické a genetické), 3 proresory (B.Nňmec, S.Prát, J.K.ořínek), J asistenty
Dalěí

(V.S.llJin a habilitování: K.Hrubý a

J.Babička),

MiloYido·v), l stipendistu {J •. Kaloč) • l

preparátoraldr.P.

zahradník.a (po odchodu

p.liez.niěk.a

na odpočinek od r.1937 J.Oplt). zfizence (Hotejši), mechanika (Ryzec), na polovinu úvazku uklizečku (která současně myla laborator-oi sklo) a z druhé poloviny úvazku vykonávala pomocné
práce na pokusné zahradě a ve skleníku (~engrová) •. Genetická zahra-

da u Lobkovického paláce měla samostatného správce dozírajícího
na pokusy (dr.Grabovský). Kromě toho byly ústavu přiděleny J sily
v rámci akce pomoci nezaměstnané inteligenci, které převážně katalogisovaly tehdy již značně rozsáhlou ústavní knihovnu.

V té
popisně,

a Jejím

době

se řešily v ústavu otázky mixoploidie, ovšeu1 nejen
ale hlavní pozornost byla věnována reaktivitě rostlin

regulačním

schopnostem. Z oblasti výživy roHtlin byla ~tu-

dována sorpce iontd koteny, obsah rozpustného a nerozpustného Ca
za rftzných ekolog~ckých a kultivačních podmínek, resistence rostlin
vůči těžkým kovdm, obsah sto-pových prvkň v rostlinném popelu. Pozornost široké veřejnosti vzbudily práce o obsahu zlata v rostlinách z některých lokalit.
Po osvobozeni republiky v květnu 1945 byla obnovena i funkce
českých vysokých škol a ústavu pro anatomii a fysiologii rostlin
bylo ptidňlena celá budova německých botanických ústavů ve Vinič
né ulici č.5. V budově v Benátské ulici zdstaly obory systematické botaniky, motl.fologio a geobotaniky. Dudeva ve Viničné ulici byla za války sice rormálně sídlem universitních ústavň, ve skutečno
sti však zde bylo odděleni gestapa. Dosvědčoval to archiv zahrabaný pod kompostem a skladiětě propagačních nacistických rilmd v garáži. ČSl. bezpeňnostni orgány odvezly tohoto materiálu několik
vozd.
Struktura ústavu byla stejná jako pted druhou svčtovou válkou.
Ředitelem byl pro.r.Dr S.Prát, který byl současně vedoucím .tysiologicko-anatomiokého oddělení. mikrobiologická odd~lení vedl prof.
Dr. J.Kotinek a genetické doc.Dr. K.Hrubý (Jmenován pro~esorem
1.10.1945). Společně s asistenty Dr. R.Řetovským, s."Lhotským ~;
PhMr Vl.Homolou, zahradníkem J.Oplte~ a jeho pomoonikem z.štrtplem
se snažili hned od května obnovit jak pedagogickou, tak i vudeokou
pr,ci. Začínnli pracov•t v poGkozené budově s ro~bitou sttechou,
v místnostech s ro'bitými ok.ny,v nepopsatelném nepořádku. Pracovní
prostředky byly velmi omezené, napf. nebyly ani pinsety a preparační jehly, byl velký nedostatek krycích i podlažních sklíček.
Většina inventáře byla v nepořádku, aparatury byly poškozeny nebo
rozebrány a jejich součásti roztahány po rňzných částech budovy i
po budov~ch jiných. l.romó praktických cvičení (přednášky a cviče
n,i se r.1945 konaly i během hlavních prázdnin) hlavni prací asistentt1 bylo uvést inventáf co nejrychleji do takového provi:r.orního stavu, aby byl použitelný k pedagogické činnosti.
Knihy byly částečně ve sklepě, částečně pó různých místech budovy. Za okupace se z knihovny ztratily téměř všechny ruské knihy
a časopisy. Zničena byla autorská i věcná kartotéka ěitajíci ptes
30 000 lístkd. jež si pfed válkou vyžádala několikaleté práce
2 vědeckých pracovníků. Pro knihovnu se teprve musila adaptovat

vhodná místnost.

Obětavosti

s. J.Horákové

(později

provdané Olá-

hové) se podat ilo docili t • te již od r .1945 mohla knillOVna podporovat práci nejen člen6 ústavu a posluchač6, nýbrž i mnoha vědec

kých pracovnikd nejrů.znějš-ich vědeckých pracoviěÍ pražských i mipopražskýoh.
Aby bylo možno zakládat pokusy v přirozených podmínkách. bylo
nutno renovovat zpustlou pokusnou zahradu. Uíky iniciativě a organizačním schopnostem s.J .• Oplta a t.ěžké manuální práci. kterou na
to se svým pomocníkem z.št.ruplem věnoval, byla zahrada při minimálních finančních nákladech vbrzku nejen obnovena. ale i rozšitena.
Svépomocí a organizováním brigád byly zfízeny nové patníky. bazény a rozěífen pokusný sklenít.
Stávající personál sotva stačil zvládnout všechny reqrganisač
ni a pedagogické práce. Při velkém nedostatku všeho materiálu bylo nejprve tfeba zvládnout nejnaléhav<)jši úkoly, rychle vye1<oiit
velký ptiliv studentd, který nastal v důsledku uzavfenf Yysokýeh
škol z;1 okupace a zvý"šenou potfebou absolventd po válce, jmenovit6 tanaaceutd a stted•ikolskýcb uňiteld. V r.1946 byl počet pe-sluchaěd šestinásobný proti ptedválečnómu. takže 6 i v:íoe paralelních
odděleni praktik nebylo tehdy nijakou zvláštnosti. V jednom odděle
ni bylo 30 až 60 poeluchač,d. ( tehdy studovali na ta kul tě Ješ tě
farmaceuti). Pfeeto posluchač·i projevovali ne jen tadost. ze znova
obnovené práce. ale i tak velký zájem, pracovitost a odpovědnost,
s jakou před tim a ani potom jsme a.o již nesetkát'ali. · 13ylo proto
tteba rozěifit personAlni obsazení. Roku 1946 mělo fysiologické
oddňleni ústavu 3 asistenty; . ,_doc.Řetovský (habili.tován 11.4.1946).
dr.Lhotský. dr.Pihar, l laborantku {K.Baslerová), 2 uklízečky.
2 zahradníky (J.Oplt. Z.Štrupl) al. pomocnou sílu pro zahradu.
Mikrobiologické oddělení mělo 2 asistenty (RNDr.PhMr. VI.Homola
a lUUlr o.šebek)a l uklízečku. Gen~tické édděleni mělo l asistenta
(RNDr J.Macek). 1 zahradníka (~eheěka) a 1 uklízečku. Ostatní personál - 1 zfízenec (F .. ~erný. který současně zastával funkci topiče a vrátného), 1 mechanik (llyzec), l totogra.f', 1 knihovnice a
1 administrativní sila pro ka.o-celáf - byl společný.
noku 1947 se dosavadní 3 odděleni asamostatnila na samostatné
ústavy. 21„ prosince 19fi0 byla zf,izena katedra botaniky. do niž
byla začleněna všechna pracoviště botaniky v Benátské ulici a všechny 3 ústavy ve Viničné 5. Pro velkou nesourodost a těžkou ovladatelnost byla t-ato obrovská katedra 17. září 1952 rozdělena na 2 katedry. V Benátské ulici zůstala katedra botaniky. ve Viničné 5 by-

la zřízena katedra fyziologie rostlin, mikrobiologie a genetik!•
jejímž vedoucím byl jmenován akademik PhDr. S.Prát. Téhož roku
přibylo k dosavadním třem oddělením katedry čtvrté: oddělení pddní mikrobiologie vedené dr.J.Seifertem. Doc. R.~etovský se v~noval
stále více výchově vědeckých kádrů mladých rostlinných fyziologů
v rámci Střediska výchovy vědeckého dorostu a r.1950 s nihi přeěel
do ztízeného Ústfedního óstavu biologického, který se stal r.1952,
pfi založeni Československé akademie věd, její součásti. Tam administrativně přešla také velká sbírka čistých kultur sinic, řas a
mechorostů do té dob9 patřící k ústavu pro fyziologii rostlin.ale
zůstala v prostorách rakulty v budově ve Viničné 5 dodnes. Při založeni ČSAV byl profesor Prát (1952) jmenován (~lenem korespondentem
a r.1955 akademikem. V laboratoři akademika Práta bylo poJ jeho ve-

dením zřízeno nové pracoviště akademie Atlas anatomické stavby kulturních rostlin, které tu v~ak zdstalo i po odchodu akad. S.Práta
do ddchodu, i když po reorganizaci již pod jiným názvem. Polile usnesení katedry bylo v září r.1953 interně zřízeno oddělení ro~tl!..nné cytologie a anatomie (dr.S.Lhotský).
Roku 1955, lU let po osvobození, mólo odděleni tyziolo~ie rostlin spolu s oddělením cytologie a anatomie l proresora (Prát),
3 odborné asistenty (Lhotský, Dykyjová, Pazourek), 2 asistenti
(M.~ídová, J.ňeřábek), l instruktora pro zahradu (J.Uplt), 2 zahradníky (z nichž jeden z velké části měl na stat'osti správu bucto'fy) • l po;-:o cnou sílu pro zahradu• l laborantku a : . : uklízečky. Na
oddělení se školili J interní ( M. Qvoř ák. f". Pospí šil• L ~~etlí k) a
l externí aspirantlV.Pokorná. dnes provdaná Hadačová). Oddělení
p~dnf mikrobiologie mělo 1 docenta (J.Seifert4. 1 asistenta {V.Koz-

derková. pozdt-ji provdaná Urobníková). l laborantku. {ljklízeéky byly společnól. Správní personál společný pro celou katedru byl: 2
administrativní síly. knihovnice, vrátná, mechanik.
Roku 1959 pfi reorganizaci kateder byla zfízena samostatná katedra mikrobiologie a genetiky (ved.<loc.dr.J.:3tárka) a oddělení
půdní mikrobiologie bylo ptitazeno ke katedte fyziologie rostlin
a vzhledem k svému zaměření bylo přejmenováno na oddělení půdní
biologie.,atedru má proto od r.1959 název: katedra fyziologie rostlin a půdní biologie. Pdsobeni akade~ka dr. S.Práta. vědce svetového formátu a výborného pedagoga se'ytnačně promítalo do celé práce na katedře. Cbaraktet:istickým rysem je.ho p1--ací je, že jsou plné
dynamiky. To platilo i pro jeho .vysokoškolské přednášky a cvičeni,

které se kromě toho vy~načovaly snahou po co největší názornosti.
Tato tendence se objevuje i v Jeho učebnicieh a pfiručkách, které
jsou po této stránce vzorné. Jeho knihy se vyznačuji jasností,pře
snosti a jednoduchostí podáni i velmi obtížných a speciálních problémd. Jsou doprovázeny množstvím vhodně vybraných, z největší čá
sti originálnich fotograti.:l, .mikrofotografií, Jednoduchých a velmi
názorných kreseb a grafd. Dodnes neptedstiženou v tomto směru zů
sta~4 jeho Fysiologie chemická a fysikálně chemická (1932 v Aventinském rostlinopisu) a totéž lze fici i o příručce Rostlina pod
drobnohledem (l.vyd.1944). Značné zásluhy o biologii si zisk.al
zaváděním nových, jmenovitě fyzikálně-cheolických metod. Světovým
14
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primátem akad. Práta je použiti radioaktivního
C při stud~IJ'<numusových látek rostlinou (1959), stejně jako hypotéza o volných
radikálech v molekulách humusových látek. Jeho záslúhy byly oceně
ny zlatým odznakem přírodovědecké fakulty UK, zlatou medaili University J.E.Purkynň, ~ádem práce (1965) ~ť~~louholetou úspěšnou
práci v oboru .fyziologie rostlin, čestno«piaketou Č!,AV "Za zásluhy o vědu a lidstvo" (1970) a Státní cenou Klementa Gottwalda (1970}
za práce o humusu a vlivu humusových látek na metabolismus rostlin.
R. 1970 ode.hází do ddchodu, ale dodnes dochází dále pracovat do
své pracovny ve Viničnó ulici. U ptíležitosti oslav jeho osmdesátin
mu byla udělena stříbrná medaile University 1'arlovy.
Od r.195~ až. 1960 a od r. 1964 dodnes vede Katedru prof.dr.Jaromir Seifert, DrSof Ve lrkolnim roce 1975/76 má katedra l pro!esora (J.Seitert). l docenta (A.Ciněero~á). 5 odborných asistentd
(S.Černá, M.Dvofák. s.Lhotský - od 1.3.věd.prac~ od 1.9.v dňohodu-,
li.Šmídová. o.Votrubová-Vaňousová), 5 vědecko-teohnickýoh sil s vysokoškolským vzděláním (doc.J.Pazourek,J.Cernohorská,S.F~~v,á,

A.Iyllová,J.Votýpka), z nichž 1 zastává !unkoi vidoucího~y
(J.Votýpka), 4 odborné laborantky, a zahradníky, l pomocnou silu
pro zahradu, sekret.áfku katedry, myčku skla, l 3/4 uklizečky. ~atedra školí 1 aspiranta (P.Dvořák).
Přínos, který za posledních 30 let dala katedra (a organizační
formy jimiž prošla) pedagogické p·raxi, není ntl.llý. Kniha Němeo
-Prát-Kofinek: "Učebnice anatomie a tysiologie rostlin" vydaná
r.1945 byla první vysokoěkolskou učebnici, která po revoluci vůbec
vyšla. Téhož roku vyšlo 2.vydání Prátovy "Rostliny pod drobnohledem", která r.1957 vyšla v 1. slovenském vydáni (celkem čtvrtém).
R.1951 vychází •Praktikum rostlinné fysiologie" napsané s.Prátem

á R.lletovským. téhož roku vychází ňeeky N.A.Maximova „Rost·linná
!ysiologieN přeložená pracovníky pracoviště. r.1953 překlad Ulagověščenskóho učebnice: MBiochemické základy vývoje rostlin" a za
redakce S.Lhotského vycházi r.1954 překlad Razdorského vysokoškolské učebnice •Anatomie rostlin". Rovnňž překlad Rubinovy učebnice
•Fysijlogie rostlin" (1966) byl pořízen kolektivem pracovníkti katedry. Ones jsou všechny základní a převážná část speciálních před
ná~ek: a cvičeni pokryty skripty: Lhotský s.:Cytologie a anatomie
rostlin (l.vyd.1953, 2.oprav.vyd. 19tj2, doti::,k 196;,i); Pazourek J:
Praktická cvičení z anatomie rostlin pro botaniky (1970, dotisk
197 2) ; Dvořák M. a ko 1. : Praktikum ro st I ínné l'yz i o l ogi e. I I. ( 19 5 3) ;
Dvofák M. - Činčerová A. a kol.: Fyziologie rostlin-základní ptednáška (1960); ~mídová M.: Základní praktikum z ryziologie rostlin
( 1964,); Praktikum z fyziologie rostlin (1968); Praktikwn z .fyziologie rostlin I. (1972). II. (1973); Dvořák M.:Metabolismus mineránlich látek u rostlin (1976); .Šesták z.:Fotosynthesa (1971),~otisk 1974); Teltshcerová L.:Rdst a diferenciace (1970); Sei.rert J.1
Půdni mikrobiologie (1962), Seifert J.:Biologie půdy. Diopedologie
(1956); Seifert J. :Ekologie pťídních mikrobt1 (1966); ~ ~~ fl, Lfv=
~~~Kl~ [IV" ;b_•4~J· -~
Prácovníci katedry (M.&nídová, J.Pazourek) napsali .fyziologickou acytologicko-anatomickou část do učebnice botaniky pro SVVŠ.
Doo.dr.J.PazourekCfinu let spolupracuje s Ústředním domem pionýrů
a mládeže Julia Fučíka v Praze. Katedra se.podili na každoročním
postgraduálnim kursu potádaném pro středoškolské učitele a kdykoliv
mú dostatečný počet přihlášek záJe~ci't potádá speciální postrgraduál
ni kurs pro pracovníky oboru .fyziologie, a anatomie rostlin a pří
buzných obord z různýeh vědecko-výzkumných pracovišÍ.
Na katedře od r.1945 do konce školního roku 1975/76 vypracovalo
a obhájilo diplomové a rigorosní práce z fyziologie a anatomie rost
lin celkem 133 absolventd a 56 absolventů diplomové a rigorosní
práce z mikrobiologie půdy a pňdní biologie. l nich 9 zůstalo nebo
se vrátilo zpět na pracoviště. 6 z nich je CSc. a l DrSc. ustatní
so umístili na jiných pracovištích !~kulty, nH jinýLh vysokých ško. lách. na pracovištích ČSAV, na jiných výzkwuných pracovištích nebo
...
v redakcích, . . část úěi.·
Jak již bylo df:íve uvedeno 1 Ylastn1 včdecko-výzkumná práce byla

v první

době

po revoluci Tlivem návalu praci

mírou pedagogických

úvazků

minimální.-·

reorganisačnich

Většina vědeckých

ré záhy po revoluci vyšly,· byla ptiprave.na již

dři ve,

a

pře

prací .kte-

pfec! okupací

nebo za ni. Zprvu

~naěně rozt.f1Atěná

tématika

vňdeckých

prací by-

la poněkud usměrn~na zapojením se naěich praooviěl do dvouletky,
hlavně však v dalších obdobích do pětiletých výzkumných plánů.
Tím byly vytvofeny ptedpok.lady ke koncentraci výzkumu kolem několi
ka ústředních problémň.
stčžejni

Hlavním výzkumným objektem se stala voda jako

životní
faktor rostlin. V pracích balneologického -~lu!r~kteru byla studována fyziologie sinl.c, tas a mechoroatd v mineritlních a termálních
pramenech našich lázní. Velkou zásluhou prof.Práta je, že se do
metod ~yziologického výzkumu d,ostávaly ne_j_~QV:_~_jšj-~ . ..a ne jmollerně jši_
ry~ik._ál~ě-ch~mické metodiky, -napt. brzy po válce se v ústavu zakládaly radioisotopové pokusy _a sledovala se výměna iontd mezi piešÍanským bahn-em a mÚ1erálni vodou. To byla vlastně prvni pršce, v
nit se použilo radioisotopd k výzkumu peloidd (radioisotopové studie ve !yzi•logii rostlin věak prováděl prof.Prát již ve dvac,tých
letech). Z těchto prac1 pak pracovníci Ostavu přeěli k výzkumu vitaminů a enzym\\ v peloidech, ke studiu indikací léčebných prostřed
kd a k regeneraci léčivých ratelin a slatin. Tady navázali spolupráci s oddělením mikrobiologie. Sem možno zahrnout i práce o rezistenci termálních sinic k teplotě tekutého vzduchu.
Velmi důležitou součásti pracoviště se stala sbírka čistých kultas a jatrovek, pocházej:f.cieb z pražské kolekce Pringsheimovy
a Lorbeerovy. Tato sbirk.a dosáhla světová pověsti po dopln~ní o

tur

ěisté kultury mech-d (V. a M. Keilovi). Čisté kultury sloužily jako

ax.dktni experimentální materiál pro tlatavní práce i

jako

směnný

prostředek

k získáváni čistých kultur pro obohacování položek sbírky nebo i pro získáváni vzácných chemikálii. V r.1950 byla sbírka
převedena jako samostatné pracoviňtě '- do Ústředního biologického
ústavu, který se v r.1952 stal součástí ČSAV.
Voda byla dále objektem stathmografických studií {J.Pazourek).
Hlavním cílem těchto prací bylo hledáni optimální teploty prosušení rostlinných surovin.
Vedle tohoto hlavniho výzkumného směru byla řešena převážně
formou disertačních a diplomových praci řada jiných otázek. Tyto
práce hledaly napt. metodiky testováni účinku některých fa~couticky dňležitých látek. studovaly vzAJemné vztahy rostlin z teo.rotickébo i praktického hlediska. Z pedagogických dňvodft zahrnoval
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tento okruh témat práce prakticky v celém rozsahu rostlinné tyziologie;. ~tudovala se biologie klíěení; enzymatická adaptace mechO;

dfcháni skla4ovaných s,emen; metabolické změny pti regeneraci rostVliY mofidel na dýchá.nf semen; činnost některých oxidáz V zelenině a ovoci béhem skladováni a dokonce i nekter6 ontogenetické
otázky.
Praktickou aplikací rostlinné .fyziologie b,:lo studium vegetativnibo množení ovocných dfe•ia (doc.Iletovský a J.Oplt): zakořeňová
ní fizkl pomocí rdstových stimulátorů i aplikací chirurgických a
fyziologických zásahů; štěpováni a fez Juglans regia. Později propracovával J.Oplt metody rozmnožováni nových typů efektních pokojových a skleníkových reitlin z čeledi Bromeliaceae. Araceae. Moraceae. rod Nepenthes. Platycerium a eelou fadu dalších. Všechny tyt,o metody prověřila a stále prověfuje se zdarem praxe.
Dalším hlavním problémem vedle vody byla a v současné době je
stále výživa rostlin. Podobně jako u _yody se fešením tohoto tomatu navázalo aa ptedválečnou tr·adic1.·l1)61c.az schopnosti mimokořenové
výživy rostlin byl podán pokusy s pronikilúm živných roztokd do
list6 a odtud do stontu a kotend. Tady bylo opět použito radioisotopd. Souběžně s těmito pokusy se řešily i núkteré otázky fotosyntotiokého mechanismu u řas a byly položeny základy modi~ikované
Sachsovy metody stanovení intenzity fotosyntézy. Její ~~tatou je
stanovet1i ptirdstku 5UŠiny v terčícich z listových čepe11ťpP-stova
ných v podmínkách s regulovatelnou hladinou všech fotosyntetických
f~ktorů (I. &Jtlik) ., Metoda byla dokončena mimo naše pracoviš tó v
rámci ČSAV a má velkj význam nejenom teoretický, ale i praktický-,
hlavně ve šlechtitelstvi. V rámci výživy došlo v padesátých létech
k sousttedění rozsáhlé tematiky. Větsina praci včetně diplomových
sledovala .-o~Az_ky h~tJ.SU a tyziologiaké účinky humusových látek u
rt?_.stlin.. I tady se navázalo na tradici - na úspěšné použiti pddniho extřaktu pti izolaci symbiotických sinic z období zalotenf ňsta
vu pro fyziologii rostlin začátkem tohoto stoleti. První, pokusy
měly výrazný praktický cil - zvýšit výnosy hospodátský-cb plodin.
~ako zdro)e -humusových 'látek -5y1o ~v·' polnioh poltuseoh' použito oxi- '
humolit6 a sladoval se jejich vliv na rdst lnu, mrkve. brukve, salátu, ěpenátu aj. Zároveň byly zjištěny konzervační účinky oxihumolitd při skladováni a krecbtováni brambor, jablek, mrkve aj. Na
tyto práce navazovaly pokusy & vlivem oxihwnolit.d na obsah vody
v rostlinách. na ztrátu vody. složeni popele rostlin. obsah chlorofylu a studovaly se i tyzikálni vlastnosti pddy obsabujici oxihumolity. S pokračujicim a prohlubuJ1cim se studiem se mňnila 1 pro-·
venienoe humusových látek. Oxihumolity byly gystfíd4ny svlmi •fia-

lin:

nými trakcemi

parátu

a konečně pot,om přešli pracovníci k obchodnímu pre-

západoněmecké

kyseliny humusové.

Základní otázkou pti studiu humusovjch látek ja, mohou-li _být
tyto makromolekulárni or,il: anické látky rostlinou vňbec pti jaty.Prv- ·
-.
~· r···- ~
1n· pokusy- v tomto směru byly provedeny na našem pracovišti opět pomocí radioisotopů. ůo živných roztoků s r\lZnými rostlinami byly při·
dáv y rakce fulvokyselin a huminových kyselin, značentch ~1líkem
14
c. Tyto pokusy dokázaly šířeni aktivní složky ze značiých humusových látek kořeny do rostliň;pfi če~ž ;;kusy~ st;;:-ilními- k u l ~
.:::::::>
,-r-am:i--oyla vyloučena možnost účaSti mikroorganismů na rozloženi maltromo~ bu~ttso~é látky (S.Prát).
-rfylo zjištěno, že hW!1usové látky nemají .funkci živin• ale, že
jejich pdsobeni lze srovnat s dčinkem rdstového regulátoru. ftada
ústavních prací řešila otázku charakteru humusových látek a došla
k závč~ru, že tyto látky nel~e pokládat ani za auxiny. ani ~a antiauxiny. V t~chto pracích sledoval S.Lhotský růst sinic a řas a
J.~eiábek použil biologických iestů.
Závěry těchto prací potvrdilo i chováni humusových látek v regeneračních pokusech.
Prohlubováni studia účinku humusovfch látek vedlo ke studiu hlavních
metabolismu ovlivn o c ros
· se ova se metabolisnms c-akt·Cl a aminoky~eli_n (.A_.Činče~ová) , lipoidů. nukl~ý~h kyselin
~ . respirační metabolismus (M.Šmídová) a fotosyntéza.
Studium metabolismu bylo založeno n~ širším základě, než výzkum pouhjch účink6 humusových látek a vedlo v tomto směru ke hlubší a•alýze nc~kterých významných pochodO. které jsou rozv:f jeny i v současné
době ('m etabolismus dusíku, nukleových kyselin , energetický metaholismus).
Vedle těchto metabolických studií bJla řešena dlouhorlr.>bě otázka
humiiikace pfirozeného rostlinného materiálu v pfírodě i in vitro.
V oblasti rostlinné cytologie byla sledována frekvence mitÓ.z za
nřítomnosti humátu (OpatrnáTFišerová), C) tologické změny, vyvolané
streptomycinem i interakce streptomycinu s humusovými látkami{Lhoiský .~lb ,;datějka).

Y rámci minerální výiivy rostlin byl ~ n_ 'V liv některých
p.rv~.K.ca.s~ .Mn) - ~ respJ.račni pochodyr ostlin {M. lFJ'Ofák). Nejvýrazněji se projevil na rostlinách nedostatek Ca v živném roztoku, proto na tento poznatek navázala řada pokusů se snahou odhalit anomálie i v příjmu a distribuci jiných iontů, v akti-

vito oxidáz, ve stavu mitochondrii a v kvalitě kořenových bílkovin
u rostlin s nedostatkem Ca. Vedle tohoto hlavního tematu minerální

vfživy, které je dále rozpracovávAno i

v

současné době,

byla do-

končena radioisotopová

studia sorpce některých ion~třasami ve vztahu k trofickým podmínkám. Práce pokračovaly v dalšť smorech, nyní
se studuje vztah mezi transportem a regulátory růstu a energetickým
metabolismem. Výsledky teoterických studii jsou využívány prakticky především při spolupráci ne celofakultním úkolu Uran (VJIČ).

kde

je využita jak~a~toradiograrická metoda detekce radionuklitld, tak
metody k u l t i v ~ na hodnocení konta;,inace terénu. Dále ve spolupráci s Výzkumným ústavem chmelařským (Zatec)

je využívána metodi-

ka sledování distribuce bntd pfi kontrolované vfživó
Oddělení

cytologie a anatomie rostlin

mické, ale i
ké a

neje1~ otázky anato-

histochemické, fyziolog~anatomické, cytofyziologic-

-

kvantitativně

buněčné

ty, vliv

účinky

anatomické. Byla to napf. otázka amitoz pfi re-

co 2

na mitochondrie, působení trávících enzymů na
struktury, vliv antibiotik na plastidy a rostlinné pigmen-

generaci,

růstových regulátorů

tomi1iké a histochemické
Ne

feěilo

'ostlin.

řešení

otázek se

poměry

hojně

na lokalizaci n~: kterých enzyru{:, ana-

u

různých kultivarů

máku (S.Lhotský).

podíleli studenti svými diplomovými a ri-

gorosními pracemi.
V pokusech, které

n1zných rostlinných

feěily

orgánů,

stathmografickou metodou ztrátu vody u

byly sledovány i anatomické charakte-

ristiky, napt. velikost dfe~ových buněk u jablek, plutno3t zákona
Zalenskáho. Z

těchto

prací se vyvinul samostatný

ní anatomie, který je v

diemi

gradientů

sopčasné

anatomických

době

znaků.

intenzivně

Sem spadá i

směr

kvantitativ-

rozpracováván stuvýzk.úkol zabývají-

él se anatomií rákosu v 1ámci ;!}P ( m e ~ d n í biolog.program) (J.P<_::_
zourek). Kvnntitativnó anatomické otázky jsou

ř.ešeny

h ~ i s k a . ale mvtodik lze s úspěchem použít i
reliefové metody
psán do

při

rejstříku

rozlišování semen,

rozeznáváni semen.

dne 15.10.1964 po<l
např.

č.

krmné kapusty a

velmi

často

využívá svých výz;,. ur

ů

v praxi. např.

Způsob

hyl patentován a za113026 pod názvem "Způsob
řepky".

Sdružení ~lachtitelských a semenářských podníkú.
vůbec

z teoretické-

Patentu využívá
Doc.dr.J.f>azourek

k aplikaci do praxe. Ve

,s-polupráci s Osevou v rámci VHČ řešil otázku poškozování brnmborových kliz narazem v závislosti na jejich anatomických strukturách

(1969-74). spolupracuje s Výzkumným ústavem

potravinářského

prů-

myslu ČAZ na sledováni změn vnitřní struktury mrkve při různém způ-

sobu sušeni a s Výzkumným ústavem zemědělské techniky
změn vnitřní stavby chaelových hlávek sušených různým

Pfehled o vrdccko-výzkumná

dodá

dodatečně

p~,ác~~dděl~ní půdní

při

studiu

způsobem.

biologie ;·

prof,dr.J.Seifert.

Personální

přehled

pedagogických sil

na pracovišti fyziologie rostlin a

půdní

bi6logie od r.1945 do 1976.

1945 fistav fyziologie rostlin. feditel prof.PhDr S.Prát.

Q~~!~~!-!I~!2!~8!~-!2~!!!g:
vedoucí: prof.Phur S.Prát
asistent: St.Lhotský
smluv.asist.:HNDr R.Aetovský (středoškolský profesor na dovolené
výpom.asist.: O.Pihar

~1!!2E~!~g!ck2_2g~!~n!:
vedoucí: prof.PhDr J.Kořinek
asistent: PhMr VI.Homola
o.Šebek
Genetické odděleni:
~~~--~--~-~~~~~--~~
vedoucí: prof.RNDr K.Hrubý (jmenován prof. 6.3.1946 s platností od l.I.1945)

asistent: J.Macek
1946 11.IV. habilitace R.Řetovského
RNDr: Lhotský. Homola, Pihar• Š&bek, Macek.
1947 Za dr.Pihara, který odešel do zdr~votniotvi, jmenován smluvním
výpomoc.asistentem_od l.III. PhMr Mir.Toman.
Dosav~dní oddělení se stala samostatnými ~stavy. 18.VI. pově
řen

od

děkana

prof.PhDr J.Komárka vedením mikrobiol.ústovu •

prof.J.Kotínek a genetického ústavu prof.K.Hrubý.
1948 19.III. PhMr M.Toman: RNDr
1949 ieditel ústavu !yziol.rostlin dr.Prát zvolen na šk.r.1949/50
děkanem faKulty.
22.III. zřízeno Středisko pro ško.ltní vědeckého dorostu v oboru rostlinné fyziologie a experimentální morfologie. Vedením
pověřen doc.R.Řetovský.

31.VIII. RNDr PhMr :U.Toman odchází do
ho \jmenován asistentem J.Pazourek.

prům.výzkwnu;

místo nó-

1950 Dr. S.Lhotský jmenován odb.asistentem
9.I. výnosem ministerstva školství věd a umenf pod čj.166
878(49-III) pověřen odb.as.dr.S.Lhotský konáním přednášky
"Základy rostlinné cytologie a anatomie" 4 hod.týdně a vedením
mikroskop.praktika 4 hod. týdně.
l.X. odchází doc.~etovský se střediskem do Ústřed.ustavu biologického. Místo nebo jmenován asist. u.L.K.orbelář.
l.X. nastupuje J.Pazourek voj.pres.službu. Na jeho místo jmenován asist. F.Pos_Qišil.
l.X. zřízena nová asist. místa na něž jmenováni I.šetlik u
J.Vávra.
21.XII. zfizena katedra botaniky do níž včlenňny: ~stavbotiinický. ústav fyziol.rostlin, ústav mikrobiol •• úst. gene-

ti\ý. Vedoucí kaeedry: s.Prát. tajemník: F.Pospíšil.

195-1 Odb.asistent Vysoké školy chemicko-technologického inženýrství
při ČVUT HNDr J.Seifert pi'eložen z úřad.moci od l.IA. na pří

UK na katedru botaniky.
1952 11.IX. rozd~lení katedry botaniky na kat.botaniky a katedru
IYziologie rostlin,mikrobiologie a genetiky. Při katedře zři
zeno odd.půdní mikrobiologie (ved.odb.as. ílNlJr J.Seifert).
RNDr F.Pospíšil a RNDr J.šetlík přecházejí na aspiranturu.
Asistentem a tajemníkem M.Dvořák (za Pospíšila) a M.Smíšek
rodověd.fakultu

( za

še t 1 i

ka ) •

Návrat asist. J.Pazourka z voj.služby (l.10.)
Odchod: O.L.

Korbelář

a J.Vávra.

J.Seifert jmenován proděkanem biol • .fak. na období 1952/53-5:.J/54.
17.XI. prof.Prát zvolen členem korespondentem ČSAV.
1953 Interně ztízeno odd.rostlinná cytcUogie a anatomie (ve(t.odb.
as. dr.S.Lhotský).
1954 !.IX. doc.RNDr J.Seifert ustanoven vedoucím katedry (prof.
s.Prát na vlastni žádost pro přemíru funkcí zproštěn).
HNDr J.Pazourek jmenován odb.aaist. a 1.10.taje·mníkem katedry.
M.Šmídová jmenována asiat. mi~to J.Vávry.
M. Dvořák přechází na aspiranturu, místo něho ust:movena

RNDr D.L>ykyjová-Sajrertová (7.7.).
Na mf sto llNDr Smíška ustanoven asistentem J .rieřábe k.

l.VII. jmenována a•ist. mikrobiol.
ji provdaná Drobníková.

odděl.

V.Kozderková

pozdě

1955 1. I. habilitován RNDr J.Se·itert.
Pror. S.Prát zvolen akademikem.
Od. l.Ix.. tajemnici katedry V.Kozderková po J.Pazourkovi.
Doc.J.Sei.fert dékanem (1955-59).
1956 Odcházi dr.Dykyjová.

1957 l.X. jmenována odb.asist. RNDr A.Činčerová.CSc,.
1958 l.I. ustanoven odb.as. W.Dvofák, dosavad.aspirant.
l.VII. jmenována odb.as. M.Šmidová.
1959 Ztízena katedra ryziologie rostlin a pddní biologie (bez mikrobiologie a genetiky)~

Obhájili kand.práci: doc.J.Seifert a

M.uvořák.

1960 Doc.J.Seifert prorektorem(do ledna 1970).
J.ňežábek v červnu odchází do výzkumu (Léčivé rostliny).

S.Fialová ustanovena asistentkou katedry.
Od. l.X. nastupuje

řád.aspiranturu

Nadtžda

Končalová.

Odb.asist. M.Šmídová U{-;tanovena tajemn.i..cí katedry mi1.=,to odb.
asist. V.Drobníkové.
1961 Vedoucí katedry: akad. PhDr S.Prát.
M.Šmídová: kandidatilra.
1962 Asist.S.Fialová

přechází

na

řádnou

aspiranturu.

Odb.asist. kat.mikrobiologie a genetiky St.Černá ptevedena
na katedru fyziologie rostlin a biologie

půdy,

na odd. púd1„í

biologie 1.12.
RNDr Milada Rottová ( stř edoškol..:-;ká profesorka v dúch.) t·-y l<J
ustanovena nál~ad.asistentkau od 23.II. do 23.IV. a od l.X.
do 31.VIII.1963.

1963 l.VIII. jmenován doc.dr.J.Seifert CSc profesorem.

~1!tt~!~tHHH~lzl 8 ~BhP4H!ABfif~·dt~IYHéef8Ji:
I.IX. na vlastní žádost

uvolněna

z funkce tajemnice katedry

M.šmidová a tajemnicí jmenována odb.as. St.černá.

1964 l.II. aspir.Naděžda Končalová roz.Magerová jmenována odb.asistentkou. 15.IV. obhájila kand.disert.práci.
Ved0ucím katedry jmenován prof.HNDr J.Jeifert CSc.
ol ga Vaňo u s o v á po zd 6 j í provdaná Votrubová jn.e nov átrn a s i st c nt ko u"
Udb.asist. V.Drobníková obhájila kandid.práci.

RNDr N.Končalové CSc.
1966 Odb.asist. M.Dvof4k a V.Drobníková získali titul RNDr.
M.~mídová ukončila externí aspiranturu.
1965 31.X.

ukončen

S.Fialová po

pr~covní

ukončeni

31.III.ukoněila

J .Havránková.

poměr

aspirantury jmenována odb.asistQntkou.

pracovní

poměr

na

určitou

dobu asistentka

1967 Odb.as. s.Fialová obhájila kand.práci.
1968 Prof.dr.J.Sei!ert CSc. k ~Otinám státní vyznamenáni "Za vynikající práci ...
I.II. odb.as. RNDr J.Pezourek CSc habilitační řízení.
1969 Odb.as. S.Fialová ziskává titul RNtlr a jmenována tajemnicí.
katedry.
1970 Akademik PhDr s.Prát DrSc odchází jako universitní profesor
do ddchodu.
l. IV. ustan,)vena RNDr Alena tinčerová CSc docentkou.
Tajemnicí katedry llNDr M. Šmídová CSc .•
1971 28. II •. odchází odb.asist. HNDr V. Drobníková CSc.
I.VII. převeden doc.dr.J.Pazourek CSc na pracovní
mostatného odb.pracovníka č.nom. I B 12.

poměr

sa-

1972 !.III. zproštěna děkanem funkce tajemníka HNDr M.:~mídová CSc

a tajemníkem jmenován odb.as. RNDr S.Lhotský CSc.
Doc.dr.A.Činčerová CSc jmenována s.děkanem Procházkou vedoucím. skupiny fyziologie rostlin.
31. XII. odchází do důchodu vrc.lmí za hrudník a odb. instruktor
J.Oplt a pracuje dále jako brigádník.(35 let práce na fakultě
v květnu t. r.)
197J 1.v. odb.asist. dr.S.Fialová CSc převedena na místo oHb.prac.
č

noro. I B 13.

30.IX. odchází na trvfllo J.Oplt (nositel SUíbrné pam{~tní me-

daile UK (1960),

1914

Pamětní

medaile k

20.výroči

osvobození-UK

(1955)~ P~mět~~ m~daile k 50.výroč:í založení KSČ - UK (1971)
l IO GU~--~AA.V T ~'Iv

1975 Prof.RNDr J.Seir.ert CSc obhajoba doktorské práce.

1976 12.II. odb.asist.dr.S.Lhotský CSc 65 let.
!.III. odb.as. dr.S.Lhotský převeden na místo

vědeckého

pra-

covníka.

I.IX. dr.S.Lhotský do dOchodu.

l.IX. tajemníkem katedry doc.dr.A.Činčerová CSc.
l.XI. nastupuje jako

včde,oký

pracovník RNDr l...Nátr CSc.

P1·ameny k historii katedry.
Y.l!édwald: Goschichte der Botanik in Bohman, Wien u. Leipzig 19U4
"'
B.Němec: Ant•nín Hansgirg. Almanachč.es.Akad. 1017
B.Němeo: Uotanika v Čechách, Jubil.sborník Přirodo~1ěd.klubu v Praz.e:"Vývoj české přírodovědy„ s.95-127. Praha 1931.
B.NE,mec: Artur Brožek -

Anonyruus: Bohumil

Němec,

Čes.Akad. věd a um{~ní, Praha 19J5

Proslia 2, 5-12, 1922.

K.Hrubý: Univ.prof.dr.Bohumil

Němec

šedosátnikem -

Příroda

26.

č.

2. a J •• 1933 (zvláštní otisk s vlastním stránkováním).
Anonymus: Cstav pro fysiologii rostlin, Karlovy university v Praze.
tňd~cký svjt ! : 47. 1935
S.Prát: Čestný člen Spolku profesor Dr. Bohu~il Němec doktorem Karlovy university-Mladá rarroacie 7: 79-8~!, 1939.

S.Lhotský: <~estný člnn ČSBS akademik PhDr Silvestr Prát DrSc. -70 lt
- Preslin (Praha) 37: 441-443. 1965.

3. Lhotský:

Akt,ň.erriik

Silvestr Prát -

80 let- Preslia

(Praha). 47:

~178-379, 1975.

A.Ne8tler: Das pflanzanphysiologische Institut der k.k. deu~schen
Universit:t in Prag.- Ósterreichische llot. Ze~tschrií't
(Wien)

59: ~~!\-~~7. 54-62, 98-107. 1H09.

S.Lhotský: Proslov k 10.

vjročf

osvobození na zasedání katedry 5.5.

1955. (rukopis)
S.Lhotský: tt20 let
bození".

Archiv katedry

odděleni

~ya16logie a anatomie rostlin po osvo-

Přednáška

(značně

S.Práta a jednotlivých

na zasedání katedry (rukopis).

ne6plný). Informace z1Rkané od s.akademika
pracovníků

katedry.

