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Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni získala za nedlouhé údobí své existence 
privilegium, že na ní působilo několik výrazných osobností, spjatých s událostmi, dílem 
a vlastnostmi, které byly výrazem a ztělesněním skutečné lidské a odborné velikosti. Není 
to samozřejmost, protože krize, jíž prochází soudobá česká a západní společnost obecně, je 
do značné míry způsobena paralyzující neschopností generovat a poskytnout žádoucí ži-
votní prostor a možnost uplatnění novodobým elitním jedincům, kterým kdysi Západ vdě-
čil za své výlučné civilizační poslání. 

Histolog, embryolog, lékař, antropolog a historik lékařských věd Prof. RNDr. 
MUDr. Jaroslav Slípka, DrSc. bezpochyby náležel k výše zmíněným osobnostem. Rodák 
z Lokte, který vystudoval Přírodovědeckou fakultu univerzity Karlovy, kde se zabýval již 
jako student mikroskopickou anatomií bezobratlých živočichů. Toužil být polárním badate-
lem a byl členem arktického klubu, který vedl dr. Emil Hadač. Počátek studené války mu sice 
zabránil navštívit Grónsko (obsazené americkou armádou), nicméně v roce 1948 strávil tři 
měsíce na Islandu. Po návratu odešel na nově založenou Lékařskou fakultu Univerzity Kar-
lovy do Plzně a zapojil se do budování Ústavu histologie a embryologie, v jehož čele později 
stál. Léta 1962 až 1966 strávil v Ústavu mikroskopické anatomie na univerzitě v Bagdádu. 
Nordický region vystřídala žhavá poušť Arábie. Zde získal profesor Slípka hluboký a zasvěce-
ný celoživotní zájem o arabskou kulturu a nesmírný obdiv a respekt k dílu „českého Alberta 
Schweitzera“ doktorky Vlasty Kálalové-di Lottiové (1896–1971), která v Bagdádu působila 
před druhou světovou válkou. Později byl profesor Jaroslav Slípka předsedou Československé 

Prof. RNDr. MUDr. Jaroslav Slípka, DrSc. 
(10. června 1926–24. července 2013)

Ivo Budil



14—233Úvodní	slovo	|	Ivo	Budil

anatomické společnosti a Spolku lékařů v Plzni. Stal se vědcem světového formátu a respek-
tu, oblíbeným přednášejícím a skvělým člověkem.

V roce 1997 profesor Jaroslav Slípka výrazně napomohl uspořádání konference 
Language Origins Society v Plzni, což byla iniciativa, z níž se zrodilo organizační ohnisko Fa-
kulty humanitních studií, od roku 2005 Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 
Řadu let přednášel na Katedře antropologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity 
v Plzni a byl členem vědecké rady fakulty, o jejíž činnost projevoval vždy živý zájem. 

Profesor Jaroslav Slípka náležel k pozitivně laděným osobnostem, které vždy při-
vítají a nezištně podpoří každou nosnou aktivitu a myšlenku. Měl upřímnou radost z toho, 
když viděl, že se rodí něco nového. Zajímalo a přitahovalo jej rovněž rozhraní mezi přírodními 
a humanitními vědami. Nebyl v tomto ohledu žádným amatérem. Jeho úvahy o studiích Jo-
hanna Wolfganga Goetha byly inspirativními a odborně relevantními příspěvky do dějin idejí. 

Fakulta filozofická Západočeská univerzita v Plzni je hrdá na to, že profesor 
Jaroslav Slípka náležel mezi její zakladatele.

7. prosince 2013                        Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc
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