
Poznámky a zprávy.
Kronika vysokých škol. Vysoké škol

ství nepatří u nás k zřízením, jejichž 
osudy by byly zahrnovány veřejným 
zájmem a pozorností.

R. 1935 byl pro vysoké školy klidný 
po té stránce, že se neopakovaly po
kusy o jejich rušení nebo omezování; 
nepokroěilo se však ani v otázce spo
jení obou německých technik, ani v 
účelných organizačních úpravách, kde 
byly žádoucí. Rozšířilo se státní vy
soké školství theologické: po převzetí 
bratislavské evangelické vysoké školy 
do státní správy a její přeměně v sa
mostatnou fakultu, byla zřízena kato
lická bohoslovecká fakulta v Brati
slavě (netvoří součást Komenského 
university) a rozšířen oddíl českoslo
venské církve na pražské Husově 
theologické fakultě.

V Praze napětí mezi universitou 
Karlovou a německou universitou 
zmírnilo se do té míry, že se oba rek
toři dohodli o jakémsi souručenství i 
v některých věcech studijních, i ve 
věci dobudování universitních staveb. 
Též otázkou pokračování ve výstavbě 
české techniky bylo pohnuto. Konser- 
vace Karolina se provádí dále, ale po
stupuje zvolna, poněvadž budova byla 
velmi zanedbána. V Brně uvázlo do
budování vysokých škol na mrtvém 
bodě. Při instalaci rektora Masaryko
vy university se ponejprv objevil rek
torský řetěz, dar presidentův. Není 
bez zajímavosti, že insignia na všech 
brněnských českých vysokých školách 
byla pořízena ze soukromých darů. 
Úspornými opatřeními je nejhůře ze 
všech škol postižena Vysoká škola 
zvérolékařská, jediná v republice. Bra
tislavská universita zůstává kusá; ne- 
pokročilo se nijak v otázce technické
ho školství na Slovensku.

Rozprava o vysokých školách v roz
počtovém výboru byla velice hubená 
a pro příští rok málo slibná, ačkoliv 
vysoké školství je zvlášť těžce posti
ženo, mnohem závažněji než jiné obo
ry, svěřené státní péči, a důsledky ně
kterých příliš rámcových a nedosti 
domyšlených opatřeni zle postihují 
vysoké školy už i v jejich praktickém 
a učitelském poslání, nemluvíc ani o 
vědecké práci badatelské. Trapný je

osud vědeckého dorostu, potřebného 
vysokým školám; úprava asistent- 
ských poměrů je už prostě otázkou 
pouhé lidskosti.

Po dlouhých odkladech bylo prove
deno jmenování několika vysokoškoL- 
ských profesorů; s malými výjimkami 
šlo o staré návrhy na obsazení stolic 
dávno uprázdněných anebo dosud 
prázdných. I po tomto jmenování zů
stává neobsazeno asi 12% stolic. Zne
pokojivý je vzrůst počtu bezplatných 
profesur; instituce, která byla myšlena 
jako zcela výjimečná, začíná se příliš 
šířili i tam, kde pro ni není podmínek.

T
Letošní laureát Nobelovy ceny za lé

kařství, Hans Spemann, je profesorem 
zoologie a přednostou zoologického 
ústavu university ve Freiburgu i. Br. 
v Německu. Je to už v krátké době po 
druhé, že byl vyznamenán touto ce
nou zoolog. V roce 1933 obdržel Nobe
lovu cenu za lékařství americký zoolog 
Th. H. Morgan, jenž svým studiem 
dědičných zjevů u banánové mušky 
dospěl k závěrům pro lékařství ne
obyčejné cenným. Spemann se svými 
žáky opět studoval zákonitost vývoje 
zárodků u různých druhů obojživel
níků a jeho škola obohatila daleko
sáhlými objevv nauku o vývoji orga
nismu. — Stejně jako Morgan je to 
člověk osobné velmi milý a skromný 
a je typem úžasně svědomitého a pil
ného badatele. Je mu nyní 66 let.

Všechny svoje výzkumy konal Spe
mann na vajíčkách a ranných zárod
cích různých druhů čolků, žab a ro
puch. Do doby, kdy začal svoje po
kusy, spadají důležité práce zaklada
tele, tak zv. vývojové mechaniky W, 
Rouxa, zoologa a pozdějšího filosofa 
H. Driesche a zoologa O. Herttuiga. 
W. Roux usmrtil žhavou jehlou jednu 
ze dvou buněk, vzniklých prvním dě
lením oplozeného žabího vajíčka a se
znal, že druhá buňka, která přežila 
tuto operaci, vytvořila poloviční zá
rodek. Z toho dovozoval, že je dife
rencovaná už tak dalece, že není s to 
vytvořiti zárodek celý. V téže době 
Driesch naproti tomu ukázal, že každá 
ze dvou prvních buněk rýhujícího se
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