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Bývalý student VŠE Jan Palach 

má na Žižkově pamětní desku 

Praha, 16. ledna 2019 – Vedení Vysoké školy ekonomické v Praze a zástupci akademické 

obce odhalili v areálu VŠE na Žižkově pamětní desku připomínající osud Jana Palacha. 

Dalším generacím studentů bude připomínat jeho odkaz. Během slavnostního aktu byla také 

podle Jana Palacha pojmenována vnitřní dvorana, jež ponese nově název Atrium Jana 

Palacha. 

Pamětní deska je umístěna ve vnitřní dvoraně u tzv. Staré budovy. VŠE nechala upravit celý 

prostor tak, aby vzniklo důstojné místo, kde si studenti VŠE budou moci připomínat statečný čin 

svého předchůdce. Odhalení pamětní desky se zúčastnil předseda ČKR a rektor UK prof. Tomáš 

Zima, předseda studentské komory RVŠ Michal Zima, rektor AVU doc. Tomáš Vaněk, studentka 

Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) Dagmar Morová, autorka vítězného návrhu pamětní 

desky, spolužáci Jana Palacha i další osobnosti. 

„Jsme hrdí na to, že většinu svého studentského života prožil Jana Palach na VŠE. I když se 

později rozhodl přestoupit na Filosofickou fakultu UK, VŠE hrála v jeho životě stále významnou 

úlohu. Jeden ze tří dopisů o svém činu adresoval Jan Palach svému nejlepšímu příteli a 

spolužákovi z VŠE Ladislavu Žižkovi. V dopise jej požádal, aby náš školní časopis Ekonom šířil 

myšlenky „Pochodně č. 1“. Spolu s těmito dopisy odeslal Palach v osudný den i pohlednici 

adresovanou dalšímu svému spolužákovi z VŠE Hubertu Bystřičanovi, kterou s odkazem na svůj 

záměr zakončil podpisem „Tvůj Hus“,“ řekla ve svém projevu rektorka VŠE Hana Machková. 

Pamětní deska Jana Palacha vznikla v rámci společného projektu dvou pražských vysokých škol.  

VŠE si přála, aby pamětní desku jejímu bývalému studentovi vytvořil také vysokoškolský student. 

Proto byla vyhlášena soutěž pro studenty sochařských ateliérů AVU. V této soutěži zvítězila 

Dagmar Morová.  

„Je mi velkou ctí, že jsem mohla vytvořit pamětní desku Janu Palachovi pro VŠE. Jsem sochařka 

a o činu a emocích, které jeho tragická smrt vyvolává i po padesáti letech, se mi těžko hovoří 

pomocí slov. O to víc jsem ráda, že jsem se mohla vyjádřit prostřednictvím své práce,“ vysvětlila 

studentka AVU. 

 

Jan Palach (11. srpen 1948 – 19. leden 1969), symbol odboje proti vpádu vojsk Varšavské 

smlouvy do Československa v srpnu 1968, studoval v letech 1966-1968 na VŠE, konkrétně byl 

studentem oboru Ekonomika zemědělství. Jan Palach byl dobrým studentem, za dva roky složil na 

VŠE celkem 16 zkoušek. VŠE byla místem, kde se seznámil s vysokoškolským prostředím a jeho 

fungováním. Zde se poprvé aktivně zapojil i do studentského života, na jaře 1968 pomáhal na VŠE 

zakládat Akademickou radu studentů (ARS). Dopis Jana Palacha, ve kterém vysvětlil důvody svého 

činu a sepsal ultimátum, otiskl studentský časopis VŠE Ekonom. V reakci na Palachův čin bylo na 
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VŠE svoláno studentské shromáždění. ARS VŠE vyhlásila ve svém prohlášení pochopení činu 

Jana Palacha a konstatovala, že se upálil na protest nejen proti okupaci ČSSR, ale také proti 

následnému vývoji v zemi. Zástupci ARS VŠE se rovněž přihlásili k Janu Palachovi jako 

k bývalému studentovi VŠE. 

x  x  x 

Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde 

vzdělává více než 15 000 studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních 

vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta a Fakulta 

managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i veřejném sektoru. 

Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu, bankovnictví, veřejné správy, 

účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný titul doktor honoris causa VŠE 

převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell, 

prof. Milton Friedman či prof. Richard Thaler. Více informací na www.vse.cz.  
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