PROGRAM ČESKÝCH STUDIÍ NA TORONTSKÉ UNIVERZITĚ
Tisková zpráva Josefa Čermáka a Georginy Steinsky-Schwartz
Torontská univerzita, největší (skoro 80,000 studentů) a nejvýznamnější kanadská
univerzita – v počtu vydaných vědeckých prací je na severoamerickém kontinentu druhá za
Harvardem, a v roce 2011 byla Newsweekem hodnocena jako třetí nejlepší mezinárodní škola
na světě mimo USA, hned za univerzitami v Cambridgi a Oxfordu - s níž má naše komunita
dlouhé a přátelské vztahy, vypisuje charitativní sbírku na vytvoření stálého programu českých
studií s cílovou částkou $4,000,000.00. V prohlášení Centra pro evropská, ruská a euroasijská
studia (CERES) na Torontské univerzitě se – mimo jiné - říká:
Překlad:
PŘEHLED
V rozhodných okamžicích v průběhu dvacátého století Československo/Česká Republika hrály
ústřední roli při změně proudu evropských dějin a v osudu celého kontinentu. Česká Republika
nabízí světu cenný pohled na mechanismus moci, budování státu a demokratizaci. Poznání její
fascinující historie, politiky, společnosti a kultury je klíčem k porozumění nejen Střední Evropě,
ale celé Evropě 20. a 21. století. A právě to je jedním z hlavních poslání CERES – vedoucí
kanadské instituce pro studium členských států Evropské unie, zemí bývalého Sovětského svazu
a střední a východní Evropy.
ČESKÁ STUDIA NA TORONTSKÉ UNIVERZITĚ: SPOLUPRÁCE MEZI KOMUNITAMI
Výuka češtiny začala v roce 1967 díky společnému úsilí vynikajícího politického vědce
H. Gordona Skillinga a Josefa Čermáka. Během příštích 35 let se CERES stalo střediskem studií
české historie, politiky a společnosti. Začátkem devadesátých let zahájilo CERES ve spolupráci
s Českou republikou intenzivní program stáží, v jehož rámci bylo studentům Torontské
univerzity umožněno pracovat ve významných soukromých i veřejných organizacích (mj. Radio
Praha, Výchovná nadace Jana Husa, Kancelář prezidenta republiky, Arlat Technologie a
Masarykova univerzita). Jednou z nejúspěšnějších akcí bylo uzavření dohody o výměně studentů
s Masarykovou univerzitou v Brně. Letní škola v Brně nabízí kurzy dějin a státovědy a umožnila
seznámit se s dramatickým vývojem v této oblasti více než 400 studentům.
Po víc než 150 let nacházeli Češi, kteří hledali lepší život nebo prchali před nacistickým nebo
komunistickým násilím, v Kanadě nový domov. Mnozí z nich nebo z jejich dětí se vyznamenali
v mnoha odvětvích kanadského života. S koncem exilu máme jedinečnou příležitost vzdát hold
jejich odkazu a vytvořit hlubší a informovanější porozumění vývoji historie i současnosti
českého státu. Tím, že se tak stane na tak významné vzdělávací instituci, jakou je Torontská
univerzita, zajistíme, že odkaz Čechů v Kanadě přetrvá.
Torontská univerzita nyní navrhuje strategické rozšíření a obohacení výchovného prostředí,
které bude inspirovat kanadské studenty ke studiu kultury, politiky, společnosti a ekonomie
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Československa a České republiky a umožní studentům partnerských institucí v České republice
studium v Kanadě a o Kanadě. Naším cílem je připravit globální občany na obou stranách
Atlantiku, kteří mají vědomosti, schopnosti a agilnost orientovat se ve stále komplikovanějším a
globalizovanějším světě.
Tyto aktivity (studium českého jazyka na Torontské univerzitě, studia torontských studentů
v Praze, přednášky předních českých historiků v Torontě, doktorská studia) in perpetuity (česky
to zní ještě líp: ‘na věčné časy’) vyžadují značné finanční prostředky, s žádostí o které se CERES a
Torontská univerzita obrací na veřejnost (především na nás) v Kanadě i v České Republice:
STUDIUM ČESKÉHO JAZYKA
na zajištění plného kurzu na Katedře slovanských jazyků a literatury (úvodní a středně pokročilá
úroveň) - $500,000; na zajištění každoročního stipendia v částce $10,000 na zdokonalení se
v českém jazyce v České Republice - $250,000 - celkem $750,000.
ČEŠTÍ HOSTUJÍCÍ VĚDCI
každý druhý rok povede význačný český univerzitní profesor v oboru českých dějin, dějin a
politologie intenzivní dvoutýdenní kurz pro vysokoškoláky ve vyšších nebo posledních ročnících
a postgraduální studenty: potřebná částka - $250,000. Jméno dárce celé částky bude navždy
spojeno s tímto programem; jméno dárce $100,000 bude s programem spojeno po dobu 10 let.
MEZINÁRODNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO STUDENTY
příležitost pro kanadské studenty k výzkumu a studiu na Masarykově univerzitě v Brně nebo na
Karlově univerzitě v Praze a pro české studenty na Torontské univerzitě.
Studentům Torontské univerzity studujícím v České Republice bude poskytnuta tato finanční
výpomoc:
Letní škola pro vysokoškoláky v zahraničí nebo výměnný program: potřebná částka –
$750,000 přinese ročně $30,000, tedy částku, která umožní podporu pro 12 CERES
studentů.
Studium (jeden semestr nebo stáž) pro postgraduální studenty v zahraničí: potřebná
částka – $750,000 přinese ročně $30,000, tj. částku, která umožní podporu pro 6 CERES
studentů.
Výzkum pro doktorandskou dizertaci: potřebná částka – $450,000 přinese ročně $18,000,
tj. částku, která umožní podporu pro 2 studenty.
Českým studentům studujícím na Torontské univerzitě bude poskytnuta tato finanční výpomoc:
Program pro vysokoškoláky studující v zahraničí: potřebná částka – $750,000 přinese
ročně $30,000, tj. částku, která umožní podporu pro 12 studentů.
Studium nebo výzkum pro graduované studenty v zahraničí: potřebná částka – $300,000
přinese ročně $12,000, tj. částku, která umožní podporu pro 3 studenty.
Celkem: $3,000,000
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Částky, jež umožní pojmenování programů jménem dárců:
$25,000 je minimum pro pojmenování ceny pro vysokoškoláka, $50,000 pro pojmenování
ceny pro postgraduálního studenta.
Všichni dárci obdrží charitativní potvrzenku pro daňové účely. Jména všech dárců, kteří přispějí
minimální částkou $1,000 budou vepsána do Stěny cti v budově CERES. Dary je možno udělat
jednorázově nebo ročními příspěvky. Dotazy laskavě adresujte na: robert.austin@utoronto.ca
(telefon: 416 946-8942) a šeky (vystavené na ‘University of Toronto’ – memo ‘Program of Czech
Studies) zasílejte na adresu: Nadina Jamison, Assistant Dean & Executive Director of
Advancement, Faculty of Arts and Science, University of Toronto, 100 St. George Street, Toronto,
ON M5S 3G3

Několik osobních slov o autorech této zprávy
Torontská univerzita a naše komunita nejsou – jak vyplývá i z předchozího textu – cizinci (náš
dík patří především profesoru Robertu Johnsonovi a prezidentovi Torontské univerzity Claude
Bissellovi), o rozšíření programu českých studií se uvažovalo delší dobu. Rozhodně o ní uvažoval
dávný přítel české a československé komunity profesor Robert Austin i Veronika Ambros,
profesorka českých studií na Slovanském oddělení. Nový impuls k akci přinesl příchod nového
ředitele Centra pro evropská, ruská a euroasijská studia (CERES) profesora Randalla Hansena a
uvolnění se jednoho z autorů této zprávy Georginy Steinské-Schwartzové pro tento projekt.
Všichni cítíme, že čas se s nikým nemazlí, nikdo nevíme, co z našich organizací přežije příštích
50 let a byla by škoda nepokusit se zachytit stopy předešlých generací i naše. A vytvořit tak živé
spojení mezi naší rodnou zemí a zemí, která nám dala svobodu a příležitost vytvořit si nový
domov. Myslíme si, že živoucí pulzující dialog mezi budoucími generacemi studentů a vědců
dvou zemí, jež byly naším osudem, je skoro neuvěřitelně krásný způsob, jak zachytit ozvěnu
minulosti i vytvořit –‘na věčné časy’ - živé spojení našich dvou domovů. Poněvadž jsme – my
podepsaní - byli na dosah a Georgina má dlouholeté zkušenosti ze své práce ve oblasti
managementu a Josef se dost vyzná v krajanském prostředí, nějak na nás padla zodpovědnost
pomoci CERES a Torontské univerzitě dovést tento nádherný projekt k úspěšnému konci.
Tak pěkně prosíme, pomozte...

Josef Čermák

Georgina Steinsky–Schwartz
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