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16. června 2012, v Praze 
 
 
Vážení občané města Prasek, vážení hosté, dámy a pánové, 
 
dovolte mi Vás pozdravit jménem Katedry experimentální biologie rostlin 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze u příležitosti odhalení pamětní 
desky věnované profesoru Bohumilu Němcovi, významnému rodáku města Prasek. 
Je mi líto, že jsem se nemohla osobně dostavit, a proto jsem požádala svého kolegu 
docenta Jaromíra Kutíka, který byl jedním z iniciátorů zhotovení pamětní desky 
profesoru Němcovi u nás, na budově PřF UK ve Viničné 5, která je sídlem naší 
katedry, aby předal tuto slavnostní zdravici vám, občanům města Prasek a hostům 
slavnostního aktu odhalení nové pamětní desky v rodném městě Bohumila Němce.  
 
Prof. PhDr. RNDr. h.c. Bohumil Němec byl jedním z nejvýznamnějších českých 
biologů - jeho význam bývá srovnáván s Janem Evangelistou Purkyněm. Na přelomu 
19. a 20. století profesor Němec po habilitaci v oboru anatomie a fyziologie rostlin 
založil a stal se prvním představeným Ústavu pro anatomii a fyziologii rostlin, jehož je 
dnešní katedra experimentální biologie rostlin přímou nástupnou institucí. Profesor 
Němec je nestorem našeho oboru. Založil na Univerzitě Karlově významnou školu 
anatomie a fyziologie rostlin, která je nejstarší kontinuální školou tohoto oboru tohoto 
oboru v České republice, o jejíž tradici nadále na naší katedře pečujeme. Do botaniky 
vnesl profesor Němec originální experimentální metody a dynamické přístupy 
získané při studiu zoologie. Profesor Němec při svém působení v roli rektora 
Univerzity Karlovy v letech 1921-22 vypracoval návrh na založení Přírodovědecké 
fakulty UK, které se uskutečnilo v roce 1922, a byl po mnoho let jejím profesorem. I 
za toto mu patří náš veliký dík a uznání. 
 
Jsme velice potěšeni, že jste se rozhodli připomenout osobnost profesora Bohumila 
Němce podobně jako my na Přírodovědecké fakultě v r. 2010 formou odhalení 
pamětní desky věnované tomuto výjimečnému vědci a člověku. Výjimečnost velkých 
osobností, která hýbe dějinami, by měla být připomínána. Děkuji vám jménem svých 
kolegů v akademické obci za tuto poctu české vědě.  
 
S mnoha pozdravy, 
 
 
 
Jana Albrechtová 
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