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Thomas Jefferson 

 Thomas Jefferson 
– 5 rokov presviedčal zákonodarné zhromaždenie o zákone umožňujúcom 

založenie univerzity. 

– Ťažká úloha bola zaistiť finančné prostriedky. 

– 4 hodiny denne zhromažďoval knihy do knižnice - mnoho mesiacov.  

– Nazbieral celkom 6 860 zväzkov. 

– Zostavil učebné osnovy spolu s Jamesom Madisonom. 

– Najal 8 profesorov, 5 z Anglicka. 

– Navrhol samosprávu univerzity. 

– Neobsahovala pravidlá a procedúry.  

– Študenti si mohli slobodne voliť predmety. 
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Thomas Jefferson 

 Thomas Jefferson 
– Vytvoril motivačný program pre podporu slobodnej voľby a konkurencie 

medzi profesormi. 

– Profesori mali 1500 dolárov ročne a 25 dolárov za každého žiaka, ktorý 

sa prihlási k nemu. 

– Bola odstránená hierarchia: rektor, dekani a profesori. 

– Univerzita mala byť samoriadená profesorským zborom so striedajúcimi 

sa predsedami. 

– Vypracoval projekt študentskej samosprávy, lebo veril, že mladí muži 

z tých najlepších rodín si dokážu riadiť svoje záležitosti sami a zostať 

pritom mravní. 
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Virginská univerzita 

 Virginská univerzita 
– V roku 1825 privítal prvých 40 študentov. 

– Ich počet v priebehu roka vzrástol na 116. 

– Rozdiely medzi študentmi boli zotreté.  

– Mesiac po otvorení, skupina 14 zamaskovaných študentov napadla 

profesorov. 

– „Preč s európskymi profesormi.“ 

– 65 študentov podpísalo petíciu na ich obranu. 

– Nespratníkov vylúčili zo štúdia. 

– Bol to najhorší zážitok v živote Jeffersona. 
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Virginská univerzita 

 Virginská univerzita 
– Na Jeffersonovu odporučenie boli prijaté prísne opatrenia: museli skoro 

ráno vstávať, nosiť uniformu, po 9 večer museli byť na izbe, všetky 

peniaze museli uložiť u úradníka, ktorý im vyplácal malé sumy.  

– Pitie, kúrenie a hazardné hry boli zakázané. 

– Toľko k študentskej slobode a samospráve. 

– Namiesto toho, aby sa študenti chytili slobody a zodpovednosti, 

revoltovali. 

– Samosprávne slobodné prostredie sa zvrtlo na anarchiu a Jefferson 

musel robiť despotu, čo sa mu nepáčilo. 

– Kde urobil Jefferson chybu?  
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Profesori 

 Profesori 
– Jefferson chcel mať iba európskych profesorov. 

– Nemal teológa. 

– 5 profesorov z Anglicka - boli mladí a nemali pochopenie pre jedinečné 

princípy Virginskej univerzity - samospráva a rešpekt ku študentom.  

– Pomery na európskych univerzitách boli autoritárske a angažovaním 

európskych profesorov nastolil hierarchické pomery. 
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Nepokoje 

 Nepokoje 
– V roku 1831 vypukla ďalšia vzbura. 

– V roku 1836 rozbili študenti kameňmi a palicami okná profesorských 

rezidencií a zahájili paľbu z pušiek. 

– Ďalší útok bol v roku 1838, kedy vyrazili aj dvere. 

– V roku 1840 smrteľne zranili vedúceho katedry. 

– Univerzita upadla do chaosu.  

– Jefferson nemohol už nič urobiť, lebo zomrel rok po otvorení univerzity 

v roku 1826. 
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Prostredie 

 Prostredie 
– Jefferson vytvoril samosprávu, ale nevytvoril prostredie, ktoré by 

poskytovalo dostatok živnej pôdy pre uspokojovanie základných potrieb 

a preto študenti neboli motivovaní zapojiť sa do projektu založenom na 

slobode.  

– Rovné zachádzanie medzi profesormi - samospráva - bola v roku 1904 

zmenená, kedy bol menovaný prvý rektor. 

– Študenti však prostredie nepovažovali za slobodné a seberovné. 

 



© RNDr. Marta Krajčíová                                        10                                                                                       www.krajciova.sk 

Prostredie 

 Prostredie 
– Slobodu na univerzite zaviedol až v roku 1840, Henry St. George 

Tucker, ktorý zrušil obmedzenia, zaviedol systém čestného slova 

a budoval nové vzťahy medzi profesormi a študentmi. 

– Zmenil prostredie tak, aby mohlo uspokojovať základné potreby 

študentov. 

– Pokiaľ sa také prostredie nepodarí vybudovať, nepodarí sa ani získať 

ľudí na svoju stranu. 

– Liberálni lídri nielen vybudovali slobodné prostredie, ale vytvorili 

prostredie, ktoré ľudí motivovalo prijať slobodu a prevziať zodpovednosť 

a tým sa dopracovali k sebamotivácii.  
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Thomas Jefferson - úspechy 

 Thomas Jefferson má na náhrobnom kameni napísané 3 

úspechy svojho života: 
– Deklarácia nezávislosti 

– Socha náboženských slobôd vo Virgínii 

– Virginská univerzita - 1814 

 

 

Keď sú ľudia dobre informovaní, môže im byť zverená vláda nad 

sebou samými. Thomas Jefferson 
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Knihy 

 Brian M. Carney, Isaac Getz 
– Sloboda v práci 
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RNDr. Marta Krajčíová 

 

RNDr. Marta Krajčíová 
konzultantka Business Process Management 

e-mail: mail@krajciova.sk 

web: www.krajciova.sk 

blog: martakrajciova.blogspot.com 

blog: martaknihy.blogspot.com 

blog: martaznalosti.blogspot.com 

blog: martaseminare.blogspot.com 

blog: martasloboda.blogspot.com 

mobil: +421 911 556 331  
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