
Na ceremoniálu v Akademii věd na Ná -
rodní třídě v Praze předala 6. prosince
2019 předsedkyně AV ČR prof. RNDr. Eva
Zažímalová, CSc., ocenění třem laureá-
tům – „nejlepším z nejlepších“, jak uvedla
v úvodním proslovu. Čestnou medaili De
scientia et humanitate optime meritis od
ní převzal prof. PhDr. Petr Sommer, CSc.,
DSc., oborovou medaili Františka Palac-
kého prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., a prof.
Alain Soubigou. 

Jako Karlův most – Petr Sommer
Laudatio přednesl historik František Šma-
hel. Připomněl velké Sommerovy pracov-
ní úspěchy – jako archeolog a pozdější
ředitel Archeologického ústavu AV ČR
vedl rozsáhlé výzkumy českých středově-
kých klášterů, podílel se na monumentální
knize o budování českého státu Přemy-
slovci, napsal knihu o Svatém Prokopovi
nebo titul Začátky křesťanství v Čechách.
Prof. Šmahel zdůraznil i jeho fenomenální
paměť, hluboké lidské cítění, zájem o stu-

denty a závěrem zmínil členství ve spolku
ostrostřelců. Vědecká dráha P. Sommera je
spojena s Akademií věd, s výše zmíněným
Archeologickým ústavem a také s Centrem
medievistických studií UK a AV ČR při
Filosofickém ústavu AV ČR, které vede od
r. 2004. 

„Do Akademie věd jsem nastoupil roku
1976. Suma sumárum, jsem součástí Aka-
demie věd již 43 let, což je docela strašné
číslo, ale poslední dobou se strašná čísla
vyskytují v mém životě čím dál častěji. Při-
padám si, že se už trochu měním v Karlův
most,“ s ironií sobě vlastní se ohlížel za
svou kariérou P. Sommer.

Buďte pyšní na svého Masaryka –
Alain Soubigou
Francouzský historik, který přednáší ději-
ny střední Evropy na Sorbonnské univerzitě
v Paříži se zabývá moderními dějinami
českých zemí a Československa. V 80. le -
tech studoval u předních francouzských
bohemistů Bernarda Michela a Antoina
Marèse. Vynikající češtinu si osvojil v pa -
řížském Ústavu orientálních jazyků a na
letní škole v Olomouci. Mezi jeho stěžejní
díla patří monografie o T. G. Masarykovi,
která vyšla i česky v nakladatelství Paseka. 

„Medaile dostávají většinou staří lidé.
Jsem už tak starý? Nevím, je těžké odpo -
vědět, ale už 30 let navštěvuji Českou
republiku, Československo a Střední Ev -
ropu. Vždycky mě fascinovali filozofové,
kteří o filozofii nejen mluvili, ale také se ji
snažili převést do praxe, a T. G. Masaryk
je toho příkladem. Bojoval za práva žen, za
práva pro menšiny a zdá se mi, že vy Češi
na něj nejste dostatečně pyšní. Vezměte si
příklad z nás Francouzů, kteří umíme být
pyšní, i když je to skoro za nic,“ řekl.

Od tolaru k dolaru – Petr Vorel
Přední znalec evropských dějin raného
novověku je zároveň numizmatikem – teo-
retikem. Uznání mu vynesly především
knihy o historii peněžního oběhu a platidel,
které vyšly v překladech v Evropě i v Ame-
rice. Je autorem publikací Od českého tolaru
ke světovému dolaru; Stříbro v evropském
peněžním oběhu 16.–17. století; Říšské sně-
my a jejich vliv na vývoj zemí Koruny čes-
ké 1526–1618 nebo sedmého dílu Velkých
dějin zemí Koruny české. Působí na uni-
verzitě v Pardubicích jako prorektor pro
vědu a tvůrčí činnost a je členem Komise
Českého historického ústavu v Římě, který
je zahraničním pracovištěm AV ČR.

V děkovné řeči připomněl svého učitele
historika Josefa Petráně. „Ve velmi nekole-
giálním a nevstřícném prostředí Filozo -
fické fakulty Univerzity Karlovy začátku
80. let nás vedl k přesnému opaku – aby-
chom nezáviděli úspěch svým kolegům,
protože je to i náš úspěch, všichni přece
reprezentujeme svůj obor.“ 

Více na www.avcr.cz
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1    Nositelé význačných medailí Akade-
mie věd ČR. Zleva odborník na raný
novověk Petr Vorel, předsedkyně 
Akademie věd Eva Zažímalová, historik
středověku a archeolog Petr Sommer
a francouzský vědec zabývající se dějina-
mi Československa Alain Soubigou. 
Foto J. Plavec, AV ČR
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Akademie věd ocenila badatele v historii
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