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Doktor  Edward  Babák  (1873-1926),  vědec  a  učitel,  mezinárodně  uznávaný badatel  fyziologie
dýchání*,  jeden z největších prezidentových darů Moravě se stal  zakladatelem Lékařské fakulty
Masarykovy univerzity v Brně. Byl to on, kdo 12. listopadu 1919 proslovil i její první přednášku
Úvod do studia lékařství. Pro chápání fyziologických funkcí u člověka zdůrazňoval potřebu jejich
důkladného pochopení u níže diferencovaných organizmů, nejnižšími počínaje. Jeho práce je dosud
mnohostranně inspirující.  Tato  osobnost  představuje  zářný  příklad  T.  G.  Masarykovy koncepce
vědce morálně pevně zakotveného, tudíž znamenitě znalého východisek z reje idejí a ideječek.  

Kdo je vědec?

Je to lidská bytost bez přeceňování sebe sama, která nemá tendence k izolaci. Nepovyšuje se nad
jiné. Není spokojena s pouhými znalostmi a dovednostmi. Prahne po pravdě. Ví, že pravá věda je
skromná.  Ví,  že  každá  vědecká  práce  je  vědeckou  spoluprací.  Zároveň  zůstává  symbolem
nezlomnosti,  je-li třeba i neústupnosti. Je na nás, abychom tento lidský a vědecký profil kolegy
Babáka povolaně naplňovali zejména na jeho fakultě. 

EN

Doctor Edward Babák (1873-1926) scientist and mentor, internationally renowned explorer of the
physiology of breathing*, one of precious presidents gifts to Moravia, founder of Medical Faculty
Masaryk University Brno, made a speech "Introduction into the Study of Medicine", representing
first lecture of the Faculty in November 12, 1919. Adequate understanding of physiological function
in human requires fluent knowledge from at least  differenciated organisms, he emphasized.  His
work typified wide-ranging inspiration up to now. This personality represents a brilliant example of
T. G. Masaryk concept of researcher mastered clear moral standpoint and way out from a shambolic
whirl of biger and smaller ideas. 

Who is scientist?

He/she is human being without oneself overestimation, isolationless, does not look down at the
other. They are not satisfied by the erudition and versatility. They yearn the truth. They know that
pure  science  is  modest.  They  know  that  every  research  work  is  a  research  collaboration.
Contemporary remain a symbol of  resilience, and in the case of need of intransigence. Let us aptly
depict this human and scientific relief of colleague Babák fulfilling it at his faculty exactly.

*HANDBUCH DER VERGLEICHENDEN PHYSIOLOGIE Verlag von Gustav Fischer Jena 1913             
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