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Vaše Magnificence, 

 

dovolte mi, abych se na Vás obrátil ve věci – z mého pohledu – zbytečně veřejných, 

neopodstatněných a neoprávněných útoků proti panu prof. Radkovi Zbořilovi. Obracím se na 

Vás, protože si vážím Vašeho úsudku a nadhledu a protože věřím, že jste jeden z mála, kdo 

může zajistit objektivní a neosobní vyjasnění „křivkové“ kauzy. Přestože se mé další řádky 

týkají právě pana prof. Zbořila, nemohu se přirozeně vyslovovat k vnitřním procesům nebo 

politice Univerzity Palackého v Olomouci, které jsou čistě v gesci Vaší, děkanů fakult a k tomu 

ustanovených akademických orgánů. 

Prof. Zbořila znám léta a ačkoliv sám egyptolog a archeolog, jeho styl vědecké práce, 

jeho vize vědy jako takové a jeho způsob komunikace mě okamžitě silně zaujaly. Byly vlastně 

hodně blízké mému pohledu na to, proč a jak by měl člověk vědu dělat, inspirovat ostatní a 

sdílet s nimi své poznání i pochyby. Prof. Zbořil splňuje beze zbytku mé vidění vědy i vědce. 

Vážím si ho i jako člověka, který dokázal vytáhnout svůj tým a českou vědu do nejvyšších pater 

světového bádání. Nemám pochyb, že tuto cestu by nemohl ujít, kdyby, jak mu je připisováno, 

podváděl a manipuloval data. Na to je mezinárodní vědecká komunita, dovoluji si tvrdit, příliš 

silná a fundovaná, aby něco takového mohla připustit, přehlédnout či tolerovat. Pan prof. Zbořil 

dosáhl svou prací příliš mnoho, než aby úpravy dat potřeboval. To ostatně dokládají přiložené 

posudky, které nebyly v diskusi a odborném posuzování kauzy doposud brány zásadně v potaz. 

To, co mohu na dálku sledovat, připomíná mnohem spíše osobní likvidaci a kompromitaci, pro 

které shledávám příliš mnoho paralel v minulosti naší české společnosti. To, co silně vnímám, 

se mi jeví jako nepochopitelný útok na vědce, který patří mezi to nejlepší, co v české vědě je. 

To, co se odehrává, je útok na vědu a člověka, který významně přesáhl český vědecký prostor, 

v přímém přenosu. Myslím, že si to nezaslouží nikdo ze zúčastněných. A způsob vedení 

rozpravy mi přijde zbytečný a nehodný naší akademické půdy a vědeckého prostoru v naší 

zemi. 



 Jako vědec nemám ve zvyku ve věcné diskusi na základě dat někomu stranit. V tomto 

případě, v diskusi této povahy však nemám jakýchkoliv pochyb o svém stranění. Stojím za 

panem prof. Zbořilem, protože jsem přesvědčen, že tato vyvolaná kauza vykazuje znaky 

účelovosti a její skutečné důvody možná ještě čekají na své vyjasnění.        

Na závěr mi dovolte, abych Vám poděkoval za Váš čas, který celé této kauze věnujete. 

Názory vyjádřené v těchto řádkách formuluji pouze jako vědec a běžný člen akademické obce, 

jejímž jsem hrdým členem, a nemají co do činění se žádnou z mých oficiálních funkcí. Pan 

prof. Zbořil je součástí té nejlepší vědy co naše země má. A je jí součástí díky své práci a vizím, 

ne podvádění, jak se mu snaží někteří připsat. Útoky na pana prof. Zbořila, pokusy o jeho 

diskreditaci, lidsky nepřijatelná forma agrese, to vše není pouze cílený atak na něj a některé 

jeho kolegy, ale svou filozofií de facto útokem na podstatu tak žádoucí a zhusta tolik absentující 

excelence a fungování naší akademické obce jako takové.  

Vážený pane rektore, s veškerou svou osobní a akademickou integritou Vás ujišťuji, že 

nejsem příznivec takovýchto dopisů, ale mé vnímání případu pana prof. Zbořila mi nedovoluje 

jinak, a to přesto, že s ním nejsem v žádném osobním ani pracovním vztahu.  

 

 

 

V úctě, 

 

 

 
 

 

Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 


