
služby. B.)Tllo z;ásluhou zvl. M,as.alryklolvrOiuJ že "otevřel okna do 
1EV'~01pY", ,a přes to, že p. Weyr tvrďí, že vCÍll'k1a nlent!u3iÍ ziptů.3l()1bit 
novOU oaient,aci ve z'pIŮtSlObu: pě!sÍ'ová'nÍ cizojazyČlné '1iteratury~ 'ta. 
váaikbu otevřená ne :Ol!ťn.a ,a,le vrata) b:udbu mH vHv d'Ůkl,adlný. 
Už studentst\f1o samo příchlázejíci ,na ulr.iv,ea-:sHu bude zin:át 'více 
než pouhou němčinu Jél, 'flIe'sp!Olkloj.í se se studium jen Němcťt. 

Odněmčit 'se ~e vědě IHe2!n.Q:me1ná, pll101 'nláJSI plěstnv.at něýa'kbu 
vlaste.ne~klou v,ědu, uziavHt 'Se v čes'k'ém náJflodiě - a vLasteneckým 
exords'm'em z,ažehln ávat 'každou myšqenku 'na,šic'h' ISIolu3edu jiakoo 
" jed' z Oermlá,nie", nýbrž r.QIz'šířit se d'uc'h:nvně. plOl cel,em Slvlě~q. 
é im' větší bude 110zpětí duchloVlnÍ, tím MOIU'biě'ji sle budou pjOitlOtI1j 

Zla.rývat 'k lořeny vědy do plůidy .naš'éhb české-hlo 'I1Iárod'níh:o života : 
pakl p1or'Olstem'e tvrdě jako' blo,rolvice na hbljá1chl v bbuři vlěttiů . 

Aby nebyllo nedbrlolzu1mlě'nÍ: 'nic nlenlamít.á'm' plr'oti viěldledk'}'1rn 
naZ!olrůlm p. \Veyr.a~ ned'ělá1m z) 100ěh :0' " OermiáJn.a", k!ažldý, IkdJd 
Jen trochu k!iopýtl .o právo, dobře ví, že' j,ehlo nlOvlá p,rá,vní teorie 
je jdllO vl,astním vý1tvoOlrem la pr,éÍ;vě prolti oné 'německ'é letati
, ti ťklé prá vn í fUlO 310 fii Něm oů iSe -dlob'ř e hradí; j/a'k j!i zplr a CU jle f 
}e ro\"něž jeho v,ěcí. Brá!ní'm je1n hesl!IOI oídiněmčiti se ve v-ědě .př'ed 
tím) aby \' něm :neb'yllo Ispatřo'valuO' úz!kbp1nslÉ nado.ná,lní bar-
haifstvÍ. Má takié 5\"0 j'e dLIVO'cly věcné. F. Fajfr. 

Praktická cvičení na naší fakultě. 

V poslední vÝirooní zpr,á,vě "Všehfrdu" četl }seml 'S potěšleniITlj 
z'plf~Vt1, že ,odho'r p'ro reformu studi,a navrM mezi jiným taJké' 
zavedení pifa:k1tic'kýc'h' cvičení z jednoNiviých' před'm'ětů. V,ěc b'ylJ() 
b y na: naŠI - f.a ,kultě 'no\ JnkoiU ,a znamen,al'Oi 'b'y' oib:rat v,e s'měru 'stuldli,a. 
Bo'h'užel mysHm, že k l zavedlení cvičení Ine:dio~dle j'ed!na'K zl to,h:O dů-
vodu, že V'ůbec Se nevěnuje vel1k'á: ploz:o!rnolst alOi vněj-ším,a;ni 'Vlnitř
ním poměrům vysokych' š1k,o[, Malvlně ale z d!ůvodu tedľn.idký,dh,. 
že tot'ž netnÍ místností, 'k!dle by se cviČlení k,olnal,a la není 8il, které 
bv c\dčeni vedny. Nejsou oblsa.zeny ani všechlny bid:I1IÉ '3 t, oH Cle, dio
c entľi. ne't! - a plliofes,O'ř 'i j lslOIU již tak! db3ti přetíže'ni pr'ad, žle nelze 
a·.Ji piolmysHti lna Inovlé ~Itiž~ní. Avša!k' ani plot311uc'hlaČ!: neuv ítali by 
asi zaveden: cvičeni s vellkiolU na!dostí. RovlÍnnia. cvičení, vyž:adJUljkÍ 
u'o'mac; př'íp'ť,avu , znam enlal,a b'y sdlné ob1mez'enÍ v,olnéhlo Ča.3U,. 

Cl 'fl~Ž nejslffile ' zvy'k~í . M,Y]sUím ale, že pnakHctklá! cviče'nÍ · za ''1uh:o
\' a t.l by p'(i() ,dEIl,ežHols,t, :k1ter'oiu Jím p'řikl,~ďám, zn/a,anou- pIOIZIQ'i"J10;t 

' 3.k pI1ofesorů, tak ~oI3'luc'hla.čů a že cíl~m snah oblou mělo 'b'y b~, ti 
b"z:ké jkl~ zavedenÍ. 

-Za nejdiů lležitěj'ši úkbl dvičení poklálďá:ml p' ~ípra:v'u pflO' ou
d 'O U c i po v 0. ,1 á n í. Z těch' jest mli ,nejb~ižší povolánÍ' slOudcovs'k!éJ 
a advlokátnÍ ,a pro tO, bu'dlOu míti ina zřeteli p}0uzle cvičení z pr,á va 
,o b~ča,nsk(ho a' tre3tního (formá,lního i h'motlnéhb) ,a pone~h;álvlárn 
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jiným' pis;ateJ,ům, aby plO'SlOud1li dlŮlež:t'olst pnalk1tických cviČ!eni t.ak1é 
z jinýoh' p'ředmětů. 

V 'klaždJéll11 zamělst,n,3/ní li:š~me te,o'~tiky ta pra,ktiky. Také v na
še!m' IOIbolru uživá! se tOlhiot:n rlO~ůš,ení, av'šalk' s tím rozdílem, že 
nelze SIC státi dlohrÝim pr,alk1tikem 'bez' dů'k~a:dnýchl znalo'sti teQTc
tickych', čild, že '}{odo 'se ch'de státi Idotb'rýilTI1 p'r~!Kt:kemJ mtt,;.i 'blýjti 
dříve dlotb'rýJm teoreti'klem. A p'řece čl'olvěk, který doko.nale ovt~dll 
ohČa.r.sik1é a tre~tlnÍ pr:ávo, mlůže bY1ti :šp!atným 5'oudlc~m a špat
'ný!ffi' atdlv lokl~Hem. Čím to j,est? Aold~e mlé1hb minění záleží tent,o lI1e
dootatelkl v p'řiUš teOlretidl(é 'výdhlo!v-ě a v úpané'm' zalnedb'ává,ní vLast
nosti, Ik'terýc'h' doblrý SlolU!dce a h~avlně dIob1rý .advokát po,tř~
Duje. O n:ut'llolsti Idfůlkrrlaldlné teO'l~ti~é výid11101v'y n~mu'ším se ide 
jŮlstě šHiti. V tom'to tOIhneidlu ISlne3~me liCÍidi vý!tlklu flQrm:a~ism 'u. Jsouce 
sl vědJo/mi Idůležitosti 'kla·ždJé'hlol 's1ov'a v zátklotn-ě, tniUJsime se pří 
výk~ lad;u záll\!Ona uČ1Íti 'ro'z'um:ěti !~a'ždélffiu '8i1Io\"u" pak teplrve celém'u 
paragrla.fu ,a cdélffiltt institutu p'r;a'vlnim:u. Av'š'a'kf naším úkolem je3tt 
nej.en vystihnouti 1Jněnď z:alk(on,a~ hý!brž slm~sl je:d!not1ivýclť IUsta
IfliovenÍ. Musíme 'Se slna,ždti poch!o1JHi, čehb ch'těl 2iá;klcin,odá'rae, 
dlo~,áJhnouti, jalk ch'těl 'Svým' usta:nlo!vťlnim za:sa'hln!outi v život. Pň 
velikfé:m st,á·ří na:šiC'h' zá:k:olník1ů vynucuje si žÍ\~ot nejen pdatnol t 
p'ři vyp'lně!nJmezer v z'ákbně, nýb'rž r čélisto úp~ně .nQov~r' výklad 
některých 'nlových ustalll'ovenJ. A tu v2inikléÍJ obava, aiB~y při studiu 
neztratil s,tud~nt 'ni'k1dy 'ko/nUl1JuH,Y; 'se ždvO'tem . . Víme sami, že se 
talk! obyčejně st.á'v.á. J3:me-l,i V tre3t'nlÍm pr,a"u pIO'st'a" leni předl 'klOIn. 
kr\étnÍ příplaJd!, často netdlovedie'me řídi, zda. jest zde vůb1ec 's'kut
{(Iova · pOQlstata deliktu ia k'tel1élh!o. Čalsto dolch'áZlí mlezi intercs
s,enty 'kl úpo,r'ný:m spo·rům o,zc:el:a jedlntOtduchý pNPlad čit3tě z toho 
d;ůvo/dlU, že nedovedeme 'sestlo/Llpliti se sVil~ ab'stra'k

1tlni Yý'šc. A p'I1ec 
cel,é za:mě'stnalní soudce nen,í 'nd'čÍm jiný!m než užitím' ab3tr'ak~ních 
norem v Iklo'fl'kret'fllm p'řipladlě. Celé zaměstnaní ~alobce není ničÍ'tn 
jinými Inež subl3umlOv,anÍm- 'slkfutko'výdi ploldJsta't . plOď ustan'ovenÍ zá
k:onná. Mo:Mn by se mli 'nalmítlnouti, že p~raxi' 'sle 'nlaiU'čí p'r,á:v:ník! 
ptrlav,ě teprve v úřa1dě, il<' lotmlU že :s~olUži del,á přípravná služba 
slOudloov3'klá, že tep'rve 'pIN 'Sloludcov skl é', neblOl alďvok'ártnÍ 2!k-lous'ce 
,se žádají p'ra'k'tioké Zlna~IÓls,ti. Námitku tu yyv'na'cÍm p'oukazem lI1a. 

s'k'uteč'né pom!ěry. Pr,éťlťtitka/nt IU soudu jé piři ,d!neš'nim k'ritidke.m 
nediQosta:tk~t m~'ad'ýclh JSil ptouh'ým pd3liřem. Vyk,o/ná,v,á 'inlech:aniCkY, 
úřia1d! zapÍsiov,ateae a nteomlá p'řJ:ežitols'ti se plotUčiti a pn strašlném 
př'etíženi prací všech!eln 2Jájerll' upadne \' mech'all1Qck:é Z'a'PiSlov,á:n~· 
Ta!klé' SIOUQce jelst tak zam1ělstn;w" že sle 'nemůže zddov.ati vy
světliova/ním v,ěci 7Ja!pis'o'V'atetJi. A js'ou-li dnes v)"ls:ed'k'y 's'OUďjOv
sk'ý,ch' zkušenol3tI špatné, Indzle 'Se ~tomu diviti. Mnoh:em iSn.álz~ 
naučil by se 3: tudlent 'P'mkltidkié str~ncle slou'dlnic'tvÍ Záro\,ieřt :: 'tem-e
Hc'klou. HI'a'vní výh:OtdlolU 'b'yllo b:y pla:k') ž.e bystu1de'I1t již b'ěh~'ln 

. studlLa, plozua1, pro jla'klé z'am:ěl.Stnální se hfoldí, zda pro lužb'u 
ooudní, fin.ančnÍ, slptrúí\'/nÍ a poldl. Mlolh[ b'y se V,OOOVia.ti intensiv
nějšámu studiu s,,'é/hio př'eid!m,ětuJ vedLlej,šÍclh' plomloldných' věd' a' kio,
neČJně zdolk:o!nia'1'oV'ati vlastnos ti, který,dh' bludle plotřeb'ovati. Minim 
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hla\;né lLměJ11 řečnick'ť, které je dlůležitlO(u pamůckou tak )afdvp
k:áta, tak Žla:lnb'ce. 

Přípravu P'ro, budoucí plOY!olálnÍ plOlk~,áJďáJm za 'nejdůležitěj-ši. 
Jedině přij:cte~li na sVlé mÍst'o, může každý, rozvinouti ,a u~atniti 
sv~ sily. Jediině připlťa:vjoru pro své specieJlní zamlěst:nání, vJchlo. 
v;áJne dlobré úřednrky, jred]ně pa1k b'udeme mord uP.JlatnHi 2lásadu : 
"Málo, a~e 'schio'p.lnéh1o

' 
ia dobře p{,acenéh'o Úř'edlnictv.a". 

Pra'krtieká cvič,enÍ měla by' a~e další účel, ttQ~iž uleh~tJ zkiu
šeb'ní Látku. Ne bez piříčLny, IJ!f01haašujle se civil'ní ř,ádl~udlni za ' 
nejtěžší předmět II. stá,tnÍ zk\o.ušky. Jest to řa1da ~o:m'~tencí, 
lhůt, vypočítáváni přÍlpajdlů a 'náJIeHtosti, '~terá tvoři vdik'ou ,Uoh:u 
pro , plam!ěť, ježto není pr'avictel, dle kterých! bY, si ~tudent v'še pa
mS,tovru, není zdic p\I1a'vi1delnos:ti, dle 'klter,é hly v p)OIdh:yb1t1jOStI roz
holdL Po'stup ceuéh!Ol říz'ení j1e ča~to z'má,te:ný; a nejla's'Oý, nechápe 
se význam l1Ůzin ých' ulS!t,l'O o vení. J a. 'kl bys e t O' V Šl e II s 11 ,a'dn Up" 
kldlyby st ,u:'dent viděl ID'p"ravclu civilní Hče 'J:1Í. Stejně 
v trestním p'rooe5u. Pa'matují ,se, j,ak jsem" snad/Olol lTIleffilOrrOval cdoll 
k'apitolL o pOlrot,ách', když jse~1 byl ne-k'OHkrát pO'roťnímtt. ří
.ze n í p'ř ítolffilen . 

Jakl by však 'ffiuslHa praktickťÍl cvjčenÍ b'ýti za'řÍz'ena, ab:y vy
hovovala svému úč'C'lu) Tu mUlsí se p'0lnedlja:ti slloV'O' ptr,ak~i:(lům 
z je dno tli výchl oblOru . Bylo. 'by, s:na:d mlOIŽ'no uložiti ,Beps,áiní bbža~ 
loby, ooJův'o<ď'něillí rOl!sudku, ptolz1ději vYR,r,3jcováInÍ rO z:3ud ku, in.sce
novati celá, trestní i civilní přelíčení, rozděliti .role p'ř'eds,edy, pří~ 
sedicích, obhájce i ža1ob1oe, p!ro'bírati ,a1Úa: 3101idy zapiůjČleni a 
pod. Ovšem cvJčenÍ vyžrud'o,val,a by dlosti čal3u. Ale vZjJolTIieň:me ..si 
na kblegy t'eC'hiniky, kteří str:ávi spoustu času rýSlolvá'nÍm, vz~ 
meňme na mleď;ky, kteří stáJe si ještě st,ěžují na mlal'o'u prřHežitost 
kl praktickému cvičenÍ. My máme tdik V'oJilléhb ča'Su, že hly.'klaž'dY 
moM část jehlO rád věn:olvati příplra v,ě piro bud/oud ptovol,á'ní. 

Ale p'r'aktická cvičeni měla by ještě dlalší význ,alm, vzlhuditl 
zájem o j,edlnO'tl1vé obOlry vědlní. Ten. jle dosud nepaltrlnlý" ale ne
můžeme se tomu diviti. PřednáJšek o sip'ede1ních' OItázkachl ,a' plO~ 
mocných vědách ·není, sotva že se vyloží celý p'ředmět hla V1ní. 
není k1n'Í/hiov'ny a tak ik'ďyž je zde zlá~em' o fnlěkterý; piředlmlě,t, 'b'rzo· 
zaníkrne. Cvičeni však sez'námHo by s priaktickou stránklou p-ř !ed
mětu a 'osvojeni tét.o nalé'hlaao by k l 'o:svojenÍ si leplších teo1retic:kých 
znalostí a bylo hy oa'st:o' ,cestou 'k' v,ěd~ckJélffi't.l bláidální. Vyt~ká 
se nám, že 'Studujeme pouze plro zlklo\u!š'ky. Takto studbv~li hy
chom 'k1dyž 'nle pit':O' v,ědu, a~e's'Ploň ,piro Isvé pto:voJáinL Ale doufám 
pevně, že by se vzb:ud!l1 dfů'k1\atdnějšími zlnallo'stmi i z,á.}em p ro 
věďeck1é hád,ání. A to'hlot\()' zwjmu máme poHebí. Má--!i se 's1á;ii 
naše universita světovou (státní t,ajemlI1íkl Drti'nla na schlůzi Svazu 
česk'osJ. stud .), maJi-li se'm přijíti profeso,ři z ci!zíchf univers1t, tu 
musíme napnouti s'V,é síly) ahychblm vydrželi sOlUtěž s kblegy z ci
.ZÍehl 'universit . Ovšem' vI:áldla, ch:ce,-li 'd~áhlnlQuti své'hlOI účele, 'nesmí 
-s e le,klati finaJlloních lohětí la vělno:va~i ~e víc!e nlašÍml vnitřiním IQlt~'z-
.:kám'. N á 's n a j cl e v žd y plO hr'Ot 'OIV ě! -b'aln. 
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