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Editorial
Univerzita je místo, kde se odehrávají příběhy jako vystřižené z pohá-
dek. Dost často asi v tomto duchu: Světa neznalý Honza na vysokou 
školu přišel, a protože byl zvídavý a hodně se ptal a s lidmi se kamará-
dil a na kde co se přihlásil, nakonec půlku zeměkoule objel a uznáva-
ným odborníkem se stal.

Ne, nevymýšlíme si, jak ostatně dokládá i řada příběhů v tomto čísle 
Muni Extra. Kdo přijde na Masarykovu univerzitu s opravdovým 
odhodláním uspět a něco dokázat, tomu zbývá k uskutečnění snů jen 
jediné. To odhodlání si udržet. A nebát se… a nekrást, jak říkával tatí-
ček Masaryk.

Vysoká škola ale není cílová stanice. Jen odrazový můstek, který vám 
umožní rozevřít křídla. Přejeme vám, abyste si i s pomocí našeho časo-
pisu vybrali fakultu, katedru a obor, díky nimž vyrazíte tím správným 
směrem.

Vaše redakce Muni Extra

P.S. Kdybyste nám chtěli poslat nějaké tipy, náměty nebo připo-
mínky, pište na muniextra@muni.cz.
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Když jsem nastoupila na Přírodovědeckou fakultu Masarykovy uni-
verzity, bylo pro mě vše nové. Nové město, noví lidé, nový styl výuky 
založený na vlastní aktivitě. Netrvalo však dlouho a začala jsem pozná-
vat, že studium není jenom o pasivním přijímání, ale univerzitu a její 
prostředí lze také aktivně tvořit.

Když nám chybělo společné setkávání s kolegy z ročníku, založili 
jsme „Genetické křížení“, ze kterého postupem času vznikla Biomania, 
studentský spolek pořádající legendární párty, ale také dobře hodno-
cené mezinárodní studentské vědecké konference.

Když se objevily první problémy, místo čekání na zásah vyšší moci 
jsem se obrátila na Studentské poradce a z mého dotazu se ve výsledku 
stalo několikaleté členství ve skupině nadšených lidí, kteří neváhají po 
večerech brouzdat v univerzitních předpisech a následně své poznatky 
předávat studentům.

Když se mi nezdálo, jakým způsobem se mění podmínky studia na 
fakultě, stala jsem se senátorkou a několik let jsem předsedala student-
ské komoře.

Když se nám nelíbily změny univerzitního prostředí, které zamýšlel 
tehdejší ministr Dobeš, neváhala jsem a spolu s dalšími kolegy jsem 
zorganizovala nejen nejviditelnější dvě brněnské demonstrace, ale 
také jsem strávila spoustu volného času připomínkováním chystaných 
zákonů, účastnila se schůzek s lidmi z ministerstva školství nebo byla 
na slyšení v Senátu.

Vedle těchto aktivit jsem si zamilovala i vědeckou práci, ke které 
mě vždy skvěle vedl můj školitel, publikovala několik vědeckých 
prací, podívala jsem se na několik celosvětových konferencí v Evropě 
i USA, kde jsem se mohla tváří v tvář setkat se čtyřmi držiteli Nobe-
lovy ceny, a zaučila se v praxi podávání grantů i nakupování zásob do 
laboratoře. Díky této práci jsem získala tříletou pozici na univerzitě 
v Bruselu, kam se tento podzim chystám, hrdě s diplomem z Masa-
rykovy univerzity v ruce a spoustou nezapomenutelných zážitků 
v hlavě.

Tohle není nijak výjimečný příběh. Podobný osud čeká třeba právě 
na vás. Celé moje studium mě naučilo, že pokud člověk něco opravdu 
chce, tak se mu to podaří, pokud se tomu věnuje. Pokud se vám něco 
nelíbí, nestůjte v rohu, ale postavte se tomu aktivně a pokuste se to 
změnit. Akademické prostředí není jen o chození do školy a učení se. 
Je i o aktivním formování a vylepšování univerzity pro ty, co přijdou 
po nás. Svět okolo nás je takový, jaký ho pomáháme tvořit. 

Před deseti lety bylo mým cílem Masarykovu univerzitu vystudovat, 
nakonec jsem Masarykovu univerzitu naplno žila. I vám, milí budoucí 
studenti, přeji, abyste se na Masarykovu univerzitu dostali a žili ji tak, 
jak nejlíp umíte. Hodně štěstí!

Eva Majerová,
studentka Přírodovědecké fakulty MU

Když něco opravdu chcete, 

podaří se to
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Studovat na Masaryčce je super. To 
vám určitě potvrdí většina absolventů. 
Velká pestrost oborů, jejich prostupnost, 
elektronická správa studia a pestrý 
studentský život. K tomu si přičtěte 
skvělou brněnskou atmosféru. Kdo jednou 
ochutná, ten se bude vždycky rád vracet. 
Pokud ještě váháte, máme pro vás pádné 
důvody, proč byste si právě Masarykovu 
univerzitu a Brno měli vybrat.

1. Brno je studentský ráj

Ne nadarmo se o Brně mluví jako o univerzitním městě. Kromě Masa-
rykovy univerzity se v Brně nachází další čtyři veřejné vysoké školy, 
jedna státní a množství soukromých škol. Díky tomu až 20 procent oby-
vatel Brna tvoří vysokoškolští studenti. A právě ti vytvářejí neopako-
vatelnou atmosféru města, kde to žije ve dne i v noci, v prosluněných 
kavárnách i sklepních  putykách.

Studenti se navíc často podílí na organizaci kulturních i spor-
tovních akcí, festivalů či happeningů. Jenom na Masaryčce studuje 
kolem 40 tisíc mladých lidí a každá fakulta má své studentské spolky 
s širokým spektrem aktivit. V Brně je také studentům k dispozici 
množství hudebních klubů (od profláklé Flédy, Two Faces a Semila-

ssa až po Desert a Metro), hospod (ty své oblíbené jistě sami objevíte 
poblíž místa svých studií či privátů), kaváren (Brno se stává kaváren-
skou velmocí – dokazuje to i proslulost říjnového Týdne kávy a netrh-
noucí se dveře v mnoha vyhlášených kavárnách) i open air akcí.

Je libo divadelní festival, jazzová mše či radši pořádný metalový 
koncert? Stačí si vybrat, protože tohle všechno moravská metropole 
nabízí. Srdce Brna zkrátka zvučně tepe každý den.

2. Studujete, co chcete, kdy chcete a bez administrativy

V Brně potkáte spoustu zajímavých lidí z mnoha různých oborů. 
Klidně se stane, že si za vámi v plné hospodě bez okolků přisedne 
známý herec nebo vědec snažící se vypěstovat umělé srdce a dají se 
s vámi do řeči o odsunu brněnského nádraží.

K vysoké škole navíc neodmyslitelně patří získávání znalostí 
i z jiných než studovaných oblastí. I proto nabízí Masarykova univer-
zita každý semestr hromadu volitelných předmětů z různých fakult 
(takzvané céčkové předměty), které jsou dostupné pro všechny stu-
denty univerzity. Přihlaste se třeba na přednášky o čarodějnictví, 
o fyzice každodenního života, sexu a genderu nebo se zapojte do expe-
rimentů v religionistice.

Masaryčka navíc patří v Česku mezi špičku, co se týče co nejmenšího 
zatěžování studentů administrativou. Její proslulý elektronický Infor-
mační systém MU sice dovede spolehlivě vystrašit každého prváka, 
velmi rychle ale zjistíte, že díky němu na rozdíl od svých spolužáků 
z jiných vysokých škol nemusíte trávit hodiny ve frontách na studijním 
oddělení a dovedete spoustu věcí zařídit, aniž byste se hnuli třeba od 
notebooku v kavárně.

10 důvodů, 
proč studovat v Brně 
na Masaryčce

MAGAZÍN MASARYKOVY UNIVERZITY2

ŽI
V

O
T

 V
Y

S
O

K
O

Š
K

O
LÁ

K
A



3. Všechno je blízko, i v noci

Brno má tu výhodu, že ho zvládnete obejít během 20 minut. Alespoň 
centrum města určitě. Takže až budete mít hodinu volno mezi přednáš-
kami, určitě nezůstávejte ve škole. Během hodiny si stihnete zajít na 
oběd do menzy, vrátit knížky do knihovny, obstarat nákupy ve městě 
a ještě vám zbude čas koupit si kávu s sebou na další přednášku nebo 
se proslunit v parku na Špilberku, Petrově či v Lužánkách.

Jednotlivé fakulty od sebe dělí jen pár zastávek šalinou, jak se 
v brněnském hantecu říká tramvajím. Navíc v Brně vždycky potkáte 
někoho známého, ať už jdete kamkoliv. A pokud bydlíte daleko od cen-
tra, nezoufejte. Šaliny jezdí každou chvilku a v noci přepravu zajišťují 
speciální rozjezdy. Od půlnoci každou hodinu vyjíždí z nádraží auto-
busy a rozváží noční cestující po celém Brně.

Novinkou Brna je také možnost půjčení kol, která jsou rozmístěna 
okolo širšího centra Brna. To nejbližší si jednoduše najdete v mobilní 
aplikaci, na zámku bicyklu vyťukáte kód a můžete vyrazit kamkoliv 
vás nohy zavezou. A až vás to omrzí, vypůjčený furtošlap připnete 
a vyrazíte po svých.

4. Naučíte se nový jazyk

Na Masaryčce můžete studovat nejrůznější cizí jazyky, od angličtiny 
přes ruštinu a španělštinu až třeba po čínštinu nebo hebrejštinu. 
Pouhým pobytem v Brně se však naučíte ještě jeden jazyk – brněnský 
hantec.

Zmiňovaná šalina, prýgl, štatl, zoncna, škopek… Tato slova budou 
brzo součástí vašeho slovníku. Hantec používají prakticky všichni 
Brňáci i náplava neboli přistěhovalci. A je to skutečně nakažlivé. 
Takže pokud chcete rychle zapadnout a hantec se naučit, zajděte si 
do divadla na My Fair Lady ze Zelňáku nebo na Školu hantecu Honzy 
Hlaváčka. Ale pozor, hantecem se mluví jenom v Brně, takže kupovat 
si pak v Praze „šalinkartu“ není úplně dobrý nápad.

5. Alternativní i mainstreamová kultura

Preferujete hip hop, rockový megakoncert nebo radši jazzovou jam 
session? Dáváte přednost alternativnímu divadlu nebo chcete spíš zku-
sit balet? V Brně uspokojíte všechny své kulturní tužby. Masaryčka 
se navíc sama podílí na uskutečnění některých kulturních akcí. Pro-
vozuje například Univerzitní kino Scala, kde se do sestavování pro-
gramu zapojují sami studenti. Ceny jsou studentsky nízké a jako bonus 

Čtyři fakulty vás uvítají v novém

Poslední roky na Masarykově univerzitě se nesou ve znamení 
rekonstrukcí a rozsáhlých dostaveb. Výhoda pro vás, budoucí 
prváky, spočívá v tom, že přijdete do hotového.

Fakulta informatiky přistavila novou čelní budovu s řadou 
moderních učeben a prostorem pro superpočítač. K tomu ještě 
postavila nové křídlo pro vědecko-technický park. Třeba právě 
tam rozjedete svoji firmu.

Na pedagogické fakultě zase postavili celou novou budovu pro 
knihovnu, kde budete moci pěkně v pohodlí trávit čas nejen stu-
diem, ale také odpočinkem mezi přednáškami.

Na právnické fakultě zrestaurovali aulu, kde se odehrávají 
imatrikulace nových studentů i promoce absolventů, a v součas-
nosti se dokončuje kompletní přestavba a rozšíření knihovny.

V hlavním areálu filozofické fakulty se zrekonstruovala jedna 
původní a kompletně znovu od základů postavila jedna další 
budova, takže se můžete těšit na krásné nové učebny a vůbec 
příjemná místa k trávení času ve škole.

Masaryčka 
nezatěžuje studenty 

zbytečnou 
administrativou
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můžete zkusit promítání naslepo: Jdete do kina, aniž byste věděli, jaký 
film se bude promítat. Následně zaplatíte libovolnou částku podle své 
spokojenosti.

V Brně se celoročně konají nejrůznější festivaly, ať už divadelní, 
filmové, improvizační nebo třeba festival jídla i vína. V květnu se 
taky můžete těšit na brněnský Majáles, který je největším open air 
festivalem pro mladé na jižní Moravě. Účastní se ho studenti ze všech 
brněnských univerzit a na programu jsou nejen hudební, ale i taneční, 
filmová nebo divadelní představení. Navrch se tam volí král a miss 
Majálesu – třeba to příště budete právě vy!

6. Najdete fůru pracovních příležitostí

Možná se vám zdá, že je na tyhle myšlenky ještě brzo, ale praxe při 
studiu se bude opravdu hodit dřív, než se nadějete, to nám věřte. 
Některé obory na Masarykově univerzitě zajišťují studentům vlastní 
praxi během studia, ale rozhodně na to příliš nespoléhejte a zkuše-
nosti sbírejte co nejvíc sami. Brněnské firmy i neziskové organizace 
ochotně přijímají studenty na stáž nebo na praxi. Ať už je to největší 
lidskoprávní filmový festival na světě, proslulý Jeden svět, nebo třeba 
mnohé start-upy (začínající firmy), které to třeba jednou i s vaší pomocí 
dotáhnou na světovou úroveň.

Velkou výhodou je, že když se osvědčíte, můžete získat pracovní 
smlouvu ještě během studia a nemusíte řešit starosti se sháně-
ním práce. Za tímto účelem funguje na univerzitě Kariérní cent-
rum, které vám mimo jiné pomůže se sestavením životopisu nebo 
osobním rozvojem. V Brně najdete kromě toho množství brigád 
jak v oboru, tak i mimo něj. Vysokoškolští studenti pracují často 
v obchodech, call centrech, na promo akcích nebo jako obsluha 

v kavárnách a restauracích. Přivydělat si takto můžete i v bufetech 
v prostorách univerzity.

7. Všechno je tu za babku

Studentský život se neobejde bez návštěv kaváren, hospůdek a nejrůz-
nějších společenských akcí. A to se může pěkně prodražit. Brno ale 
naštěstí není tak finančně náročné. Zdejší objevování tekutých dobrot 
i kultury je totiž nesrovnatelně levnější než třeba v hlavním městě.

Za 3 000 korun seženete postel ve dvoulůžkovém pokoji v hez-
kém bytě přímo v centru Brna, na okraji města vám bude stačit téměř 
polovina. Oběd v menze vás vyjde na 30 až 50 korun a za pivo dáte 
pětadvacet. Navíc s ISIC kartou, kterou dostanete při zápisu na univer-
zitu, máte nárok na množství slev. Méně zaplatíte za vstup do muzeí 
a galerií, jídlo ve vybraných restauracích a fastfoodech, knihy v knih-
kupectvích i sportovní potřeby. Jen se vždy předem nezapomeňte při-
pomenout, že slevu chcete. Ne vždy se dá uplatnit až na konci večera 
či nákupu.

8. Skvělé sportovní vyžití

Sportujete rádi? Pak si Brno zamilujete. Nabízí totiž velké množství 
sportovišť, cyklostezek i plaveckých bazénů. Za pár minut dojedete 
šalinou až k brněnskému moři, tedy ve skutečnosti k přehradě, v han-
tecu zvané prýgl. Zkuste 14kilometrovou trasu a přehradu si obejděte, 
oběhněte nebo objeďte na kole. Fajnšmekři se vyřádí u lodních sportů 
a naučí se surfovat.

Na sportovní vyžití studentů myslí i samotná univerzita, pod kterou 
spadá Centrum univerzitního sportu. V něm si vyberete ze seznamu 
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téměř 70 různých sportů. Kromě tradičního běhu, fotbalu nebo plavání 
se přihlaste třeba na šerm, golf nebo horolezení. Dva semestry sportu 
si můžete užívat zadarmo, pak už za peníze, ale studentsky příjemné. 
Vysokoškoláci se taky pravidelně účastní hokejového souboje s Vyso-
kým učením technickým. I tam na vás čeká volné místo na ledové ploše. 
Mimochodem, poslední ročník vyhrála Masaryčka, tak snad udržíme 
pohár i letos.

9. Pověstná kavárenská kultura

Piccolo neexistuje! Křičí na hony brněnské útulné designové kavárny, 
které nabízejí značkovou kávu a profesionální způsoby přípravy pro 
ty nejrozmlsanější fajnšmekry. Mezi tradiční studentské kolority patří 
sednout si do jedné z nich, objednat kávu s něčím malým k zakousnutí 
a sledovat šum okolo, číst si knihu nebo jen tak probrat novinky 
s kamarády. Neváhejte proto v okolí své domovské fakulty obejít pár 
zapadlých uliček a uvidíte sami, která kavárna vám padne nejvíc.

Večery v kavárnách často doplňují divadelní nebo hudební vystou-
pení, takže částečně suplují i funkci žánrově rozličných klubů. Stylo-

vých kaváren je v Brně tolik, že je pořád co objevovat: Stačí obejít okolí 
Petrova, kde najdete Dvorek, Trojku či na opačné straně kopce Flexa-
ret, zabloudit na Římské náměstí s Melounovým cukrem, protáhnout 
se po Orlí do Spolku či Coffee Fusion na Jánské ulici nebo si vyrazit na 
výlet kousek z centra do Industry či kavárny Zastávka.

A jak se pozná ta nejlepší? Je tam tak plno, že si sotva sednete, káva 
voní už od vchodu a u jednoho stolu sedí studenti, děkan fakulty i vrátný. 
Kavárny nebo příjemné bufety najdete taky přímo na fakultách.

10. Blízko do světa

Kdyby vás moravská metropole i přes všechny své klady náhodou 
přestala bavit, univerzita poskytuje svým studentům množství stu-
dijních zahraničních pobytů a stáží. Vyjet můžete prakticky do všech 
zemí Evropy i na další kontinenty, kde si vyzkoušíte krásy i peripetie 
života za zažitými hranicemi. Nejčastěji studenti využívají programu 
Erasmus, v zahraničí můžete ale absolvovat i praxi nebo některou 
z letních škol, na které často získáte stipendium z domovské fakulty. 
Stačí se poptat nebo zapojit strýčka Google, žádná věda. Tu naleznete 
až v přednáškových sálech a pod mikroskopy.

Z Masarykovy univerzity se vyjíždí nejen ven do světa, ale přijíždí 
sem studovat také množství zahraničních studentů. Angličtinu nebo 
jiný cizí jazyk uslyšíte pravidelně v knihovně, menze i na chodbách 
fakult. Zahoďte ostych a dejte se se zahraničními studenty do řeči, zís-
káte tak nové přátele i lepší jazykové sebevědomí.

Pro lepší propojení cizinců s domorodci vznikl na univerzitě i Mezi-
národní studentský klub, který organizuje pro zahraniční studenty 
různé volnočasové aktivity, výlety i večírky, které pořádají právě díky 
šikovným rukám dobrovolníků z řad studentů MU. Nezřídka se pak 
stává, že se tito studenti po ukončení studia rozprchnou do zahraničí. 
Další se pak odstěhují za prací nebo rodinou do jiných českých měst. 
Tak už holt funguje vysokoškolský koloběh. Na Brno a svou alma mater 
ale bez rozdílu často a rádi vzpomínají.

Text: Monika Stachoňová
Foto: Archiv Muni

Staňte se majálesovým králem všech studentů!
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NAJDĚTE SI  své místo na Masaryčce
Vybíráte obor? Rozmýšlíte se, která fakulta je pro vás ta pravá? Na následujících stránkách vám představíme 
devět tváří Masarykovy univerzity. A to doslova. Devět prváků ze všech devíti fakult, které naše univerzita má, 
vám předá své rady a tipy.

Připojte se k MU na sociálních sítích

/studujnamuni

/masarykovauniverzita

@muni_cz

/+masarykovauniverzita

/muni_cz

/MasarykUniv
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Lékařská fakulta
Toužíte-li po profesi lékaře, zubaře nebo zdravotníka specializova-
ného oboru, je tu pro vás Lékařská fakulta MU. Díky dlouhé tradici, 
špičkovému vybavení pracovišť i propojení s klinickými zařízeními si 
udržuje vysokou kvalitu studia i vynikající renomé. Studijní obor Vše-
obecné lékařství trvá šest let a je zakončen titulem MUDr., pro stoma-
tology po pěti letech titulem MDDr. Je vyučován v teoretických i klinic-
kých oborech a připravuje absolventy na všechny typy předatestační 
lékařské praxe. Fakulta nabízí vzdělání i ve zdravotnických oborech, 
jako je fyzioterapie, dentální hygiena nebo ortoptika a mnohé další.

Umístění: Výuka mediků se uskutečňuje ve dvou brněnských nemoc-
nicích a v budovách moderního kampusu v městské části Bohunice, 
který je přímo napojený na Fakultní nemocnici Brno, největší na jižní 
Moravě. Budoucí zubaři využívají nově vybudované a moderně zaří-
zené laboratoře v budově na Komenského náměstí v centru Brna.

Studentský život: K životu mediků tradičně patří poměrně náročná 
domácí příprava. To ale neznamená, že neznají studentský život. Každý 
se může zapojit do činnosti několika místních spolků, které pořádají 
zajímavé akce, od každoročního plesu přes volnočasové aktivity a sou-
těže až po měření tlaku lidem na ulici. V kampusu, kde fakulta sídlí, je 
několik nových stravovacích zařízení, kavárna, univerzitní knihovna, 
anatomické muzeum a řada sportovišť. Přímé dopravní spojení do cen-
tra města je nejen do klubů a divadel, ale i na praxi do nemocnice.

Fun fact:

Medici jsou studijně největší dříči. Přípravou na jednu zkoušku 
stráví v průměru 14 dní. Na ostatních fakultách je to tři až šest.
www.med.muni.cz

Dny otevřených dveří: 17. a 21. ledna 2015

Kristýna Šafářová
obor Všeobecné lékařství

1. Proč sis vybrala Masarykovu univerzitu?
Těch důvodů bylo více, ale hlavní roli hrálo to, že je Masarykova 
univerzita uznávanou středoevropskou univerzitou, a také 
vybavení nového univerzitního kampusu. Navíc jsem přesně 
věděla, že chci studovat v Brně, protože je to opravdu krásné 
město.

2. Co tě mile překvapilo?
Celkově se mi tu líbí, ale jsem nadšená třeba z velkého a hlavně 
kvalitního výběru tělesné výchovy.

3. Co bys poradila svému o rok mladšímu já?
Určitě bych mu poradila, aby se v prvním semestru tolik nestre-
soval a víc si vše užíval. Teď už vím, že by to šlo i bez toho stra-
chu z různých testů a z prvního zkouškového období.

7Ročník 2014/2015
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Přírodovědecká 
fakulta
Vidíte svou profesní budoucnost v oboru přírodních věd nebo matema-
tiky? Pak je Přírodovědecká fakulta MU tím pravým místem pro start 
vaší kariéry. Obory, které fakulta nabízí, pokrývají široké spektrum 
zájmů: od geologie a geografie přes biologii, chemii, biochemii, fyziku 
i biofyziku po matematiku. Podmínky ke studiu a vědecké práci, které 
fakulta nabízí, jsou v řadě oborů srovnatelné s evropskou špičkou 
a studovat můžete teoreticky i prakticky zaměřené obory. Zapojíte se 
do výzkumů, získáte kontakt s praxí. Navíc i v éře masovosti vzdělá-
vání se fakulta soustředí na osobní přístup ke studentům. 

Umístění: Ústavy oborů geologických, geografických, matematických 
a fyzikálních sídlí v nedávno zrekonstruovaném historickém areálu 
se skvělou dostupností přímo v centru města. Celý prostor je pro-
stoupený zelení a propojený s botanickou zahradou. Druhá velká část 
fakulty – obory biologické, chemické a biochemické s řadou moder-
ních laboratoří – už kompletně přesídlily do univerzitního kampusu 
v městské části Bohunice, kde fungují v těsném napojení na související 
obory na lékařské fakultě.

Studentský život: Přírodovědecká fakulta je typická velkou pestrostí 
oborů, a tak je i život na každém ústavu a katedře trochu jiný. Životní 
styl studenta nejvíc ovlivňuje to, jestli se jeho obor nachází v centru 
města nebo v kampusu. Ples pořádá tradičně Spolek přírodovědců, 
velmi aktivní je také sdružení Biomania, které se snaží stmelovat stu-
denty různých oborů a organizuje například studentské konference.

Fun fact:

V areálu fakulty na Kotlářské je už skoro sto let stará botanická 
zahrada. Dobře se tam učí na zkoušky.
www.sci.muni.cz

/FacultyofScienceMU
@sci_muni

Dny otevřených dveří: 24. a 27. ledna 2015

Kristína Gömöryová
obor Molekulární biologie a genetika

1. Proč sis vybrala Masarykovu univerzitu?
Masaryčka se tradičně umísťuje v čele žebříčků nejlepších uni-
verzit. Obzvlášť biologie je tady skvělá. Taky jsem v Brně měla 
starší kamarády. A poslední důvod je Brno samotné, protože je 
to krásné město, hlavně v létě.

2. Co tě mile překvapilo?
Lidé v Brně jsou milí, přátelští a nápomocní. Vždy, když jsem se 
ztratila, mě někdo zachránil. A taky laboratoře ve škole, které 
jsou dobře vybavené. Všechno, co se naučíme v teorii, si hned 
vyzkoušíme i v praxi.

3. Co bys poradila svému o rok mladšímu já?
Určitě nepodcenit registraci předmětů a připravit se na ni včas. 
Možná bych taky přijela do Brna o pár dní dřív, abych se stihla 
líp zabydlet.
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Filozofická 
fakulta
Jazyky, filozofie, historie, umění a kultura, to jsou hlavní oblasti, kolem 
nichž se točí studium na Filozofické fakultě MU, která je jednou z nejžá-
danějších humanitních fakult v České republice. Co do počtu studentů 
největší fakulta MU vykazuje úctyhodnou publikační činnost, vydává 
řadu monografií a vědeckých časopisů. Projevíte-li zájem, zapojíte se 
do praxe v kulturních, výzkumných a vzdělávacích institucích, které 
jsou nejčastějším místem uplatnění absolventů. 

Umístění: Dvě hlavní části fakulty se nacházejí jen několik minut 
pěšky od centra města ve dvou blízkých areálech. Na fakultě právě 
finišuje velká dostavba a rekonstrukce, takže jako čerství prváci při-
jdete do nových, téměř nedotčených prostor. V hlavním areálu fakulty 
je také velká knihovna, skvost moderní architektury.

Studentský život: Studentská kavárna Krmítko nabízí přímo na 
fakultě příjemné místo k posezení a fakulta je známá i neobvyklou 
koncentrací blízkých hospůdek. Přímo v areálu fakulty se pravidelně 
konají hudební a kulturní minifestivaly a na půdě školy působí celá 
řada spolků nejrůznějšího zaměření od hudby až po divadlo. Se stu-
diem na této fakultě je vůbec spojen velmi pestrý kulturní život.

Fun fact:

Na děkanátu se můžete díky šikovně umístěnému zrcadlu stát 
na chvíli šéfem fakulty.
www.phil.muni.cz

/phil.muni.cz
@ffmuni
/ffmuni

Den otevřených dveří: 30. ledna 2015

Anna Kolbábková
obor Informační studia a knihovnictví

1. Proč sis vybrala Masarykovu univerzitu?
Hlavně kvůli tomu, že je v Brně, které mám moc ráda a znám 
ho, jelikož zde mám velkou část rodiny. Dále také kvůli oboru, 
na který jsem četla jen samá pozitiva, a tak to byla jasná volba.

2. Co tě mile překvapilo?
Překvapilo mě, že i na tak velké fakultě, jako je ta filozofická, se 
nemusím cítit anonymně. Líbí se mi přístup, kdy se každý zná 
s každým, a vůbec ta domácí atmosféra. Brno je spíš taková větší 
vesnice, ovšem jen v pozitivním slova smyslu.

3. Co bys poradila svému o rok mladšímu já?
Nebát se zeptat, nenechávat vše na poslední chvíli a hlavně si 
nemyslet, že když máte výuku jen dva dny v týdnu, ty ostatní 
nemusíte nic dělat. Nestěžovat si na malichernosti a navštěvo-
vat přednášky, i když vás předmět nebaví. Třeba postupem času 
objevíte jeho kouzlo.

9Ročník 2014/2015
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Právnická fakulta
Brno je hlavní město české justice – sídlí tu Ústavní soud, Nejvyšší 
soud i Nejvyšší správní soud, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 
Nejvyšší státní zastupitelství i Kancelář veřejného ochránce práv. 
Řada pedagogů Právnické fakulty MU v těchto institucích působí a stu-
denti do nich dochází na praxe. Těžko si tedy představit lepší místo, 
kde získat své vzdělání, pokud se chcete stát soudcem či advokátem 
nebo vůbec právníkem jakéhokoli typu. Ve studiu se klade důraz na 
schopnost právnicky myslet, umět využít získané znalosti a vyhledá-
vat potřebné informace, ne se zpaměti učit stohy právních předpisů.

Umístění: Budova fakulty má skvělou polohu. Sídlí jen několik minut 
jízdy tramvají z centra města, kde se nachází většina soudních budov. 
Fakulta je také blízko areálu kolejí a v těsném sousedství Moravské 
zemské knihovny, kam v průběhu studia určitě často zavítáte. Užít si 
každopádně budete moct i novou knihovnu přímo na fakultě, která se 
právě přestavuje. Přímo v areálu fakulty se nachází jedna z univerzit-
ních menz a hned vedle leží příjemný park.

Studentský život: Na právnické fakultě působí spolek ELSA zapojený 
do velké mezinárodní sítě, který pravidelně pořádá přímo na fakultě 
veletrh pracovních příležitostí, nejrůznější besedy a řadu dalších akcí. 
Nejlepší studenti právnické fakulty mají možnost účastnit se soutěž-
ních simulovaných soudních řízení po celém světě nebo se zapojit do 
studentské vědecké a odborné činnosti.

Fun fact:

Budova fakulty je jediná postavená část kampusu plánovaného 
za první republiky v centru Brna.
www.law.muni.cz

/Prfmuni

Den otevřených dveří: 15. ledna 2015

Martina Vencová
obor Právo

1. Proč sis vybrala Masarykovu univerzitu?
Protože je v Brně. Když jsem byla na střední, měla jsem možnost 
tady několikrát pobývat a řekla jsem si, že jinam než do Brna 
nepůjdu.

2. Co tě mile překvapilo?
Mile mě překvapil Informační systém MU, každý jej musí milo-
vat. Je to úplně super věc, člověk nemusí nikam chodit nic vyři-
zovat, všechno zařídíte přes internet. Taky se mi líbí, že si sama 
můžu udělat rozvrh. A Brno jako takové je skvělé.

3. Co bys poradila svému o rok mladšímu já?
Svému mladšímu já bych vzkázala, ať ten první semestr tak 
neprofláká, ať začne něco dělat a podnikat, má přece spoustu 
volného času. A ať si dá přihlášku na Erasmus už v prvním roce, 
ať ve druháku může vyjet.
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Pedagogická 
fakulta
Pro každého, kdo touží po dráze učitele, je tu Pedagogická fakulta MU. 
Vznikla už v roce 1946 jako pátá fakulta Masarykovy univerzity. Vyu-
čuje se zde velké množství oborů všeho druhu s pedagogickým zamě-
řením od matematiky a fyziky přes řadu cizích jazyků a občanskou 
výchovu až po sociální a speciální pedagogiku. Je ideálním místem 
zejména pro ty, kteří míří učit na základní školy nebo se chtějí v peda-
gogice specializovat.

Umístění: Fakulta sídlí ve třech budovách rozmístěných jen kousek od 
sebe na ulici Poříčí u břehu řeky Svratky. Areály zahrnují jedno velké 
sportoviště a také příjemná místa ke studiu na trávníku a na lavičkách. 
Kromě toho fakulta přistavila zbrusu novou knihovnu se studijními 
boxy. To vše v blízkosti centra, jen několik minut jízdy tramvají.

Studentský život: Pedagogická fakulta je místem, kde to opravdu žije. 
Na chodbách můžete vidět umělecká díla z katedry výtvarné výchovy 
nebo slyšet tóny ze zkoušek Pěveckého sboru MU, který dlouhodobě 
patří mezi evropskou špičku amatérských sborů. A navíc se do toho 
všeho můžete zapojit. Aby toho nebylo málo, na fakultě se zformovalo 
družstvo mažoretek, které si rychle získalo dobré jméno a rádo uvítá 
nové členky.

Fun fact:

Slavný Pěvecký sbor Masarykovy univerzity, který na fakultě 
sídlí, oslavil 10 let. Stihl si zazpívat třeba s hudebníky z kapely 
Manowar nebo Nightwish.
www.ped.muni.cz

/pdfmu

Dny otevřených dveří: 10. ledna a 7. února 2015

Lucie Lesňáková
obor Učitelství pro mateřské školy

1. Proč sis vybrala Masarykovu univerzitu?
Studium na Masarykově univerzitě jsem si vybrala hned z něko-
lika důvodů. Jedním z nich jsou roční průzkumy kvality vyso-
kých škol, v nichž je MU vždy na předních příčkách. Dalším je 
dobrý ohlas mých přátel, kteří na škole studují. A také samo-
zřejmě krásné město Brno, ve kterém se univerzita nachází.

2. Co tě mile překvapilo?
Velice mile mě překvapil přístup učitelů, všichni jsou milí 
a vstřícní. Dále možnost výběru z mnoha předmětů při sesta-
vovaní rozvrhu. A hlavně plno milých spolužáků a kamarádů, 
které jsem díky univerzitě získala.

3. Co bys poradila svému o rok mladšímu já?
Ať si první semestr užije a zbytečně se nestresuje, protože nic 
není tak hrozné, jak se na první pohled zdá :-).
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Ekonomicko- 
-správní fakulta
Toužíte po ekonomickém vzdělání, vážíte si tradic a láká vás mladé 
a dynamické prostředí? Pak je tu pro vás Ekonomicko-správní fakulta 
MU, jedna z nejžádanějších ekonomických fakult v republice. Čekají 
vás zajímavé studijní obory, vynikající interní odborníci i externí lek-
toři. Dostanete příležitost vyjet na zahraniční studijní pobyt a získat 
mezinárodně uznávaný titul. Pod pokličku praxe nahlédnete během 
studia na odborných stážích i přímo na fakultě na přednáškách eko-
nomických expertů z různých oblastí.

Umístění: Fakulta sídlí v moderní budově v blízkosti komplexu kolejí, 
menzy a univerzitního sportoviště. Najdete ji v kopci nad brněnským 
výstavištěm, na prahu vyhlášené vilové čtvrti s řadou funkcionalistic-
kých skvostů. Z centra sem pohodlně a rychle přijedete hned několika 
spoji. Nově areál fakulty nabízí venkovní odpočinkový kout a sportov-
cům prostory pro bezpečné uložení jízdních kol.

Studentský život: Fakulta představuje příjemné prostředí ke studiu 
i odpočinku. Zrekonstruovaná knihovna tvoří multimediální prostor 
s více než 60 tisíci svazky odborné literatury a přístupem k rozsáhlým 
elektronickým informačním zdrojům. Prostorné studijní boxy jsou 
jako stvořené pro nerušenou týmovou práci. K relaxaci slouží moderní 
bufet a foyer.

Fun fact:

Vždy v květnu hostí fakulta šachový turnaj o přeborníka Masa-
rykovy univerzity. Stát se jím můžete i vy!
www.econ.muni.cz, www.studujnaesf.cz

/esfmu
@ESF_MU

Den otevřených dveří: 26. ledna 2015

Miroslav Čavojský
obor Regionální rozvoj a cestovní ruch

1. Proč sis vybral Masarykovu univerzitu?
K výběru Masarykovy univerzity mi dopomohli moji kamarádi, 
kteří zde studovali a jejichž ohlasy byly velmi pozitivní. Potom 
to byl fakt, že na Slovensku neexistuje žádná vysoká škola, která 
by mě oslovila právě tak jako MU ať už kvalitou vzdělání, úspě-
chy nebo dobrým jménem.

2. Co tě mile překvapilo?
Už při zápisu mě ohromil vzhled fakulty. Ekonomicko-správní 
fakulta prošla nedávno rozsáhlou modernizací a jsem rád, že 
jsem se sem dostal, když už je vše hotovo. Pozitivně hodnotím 
i kvalitu vyučujících a hlavně super spolužáky.

3. Co bys poradil svému o rok mladšímu já?
Jestli jsi už přijatý na Masarykovu univerzitu, máš se opravdu 
na co těšit. Najdi si rychle kamarády a užívej si studentský život 
v Brně i kvalitní prostředí pro vzdělávání. 
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Fakulta 
informatiky
Rozumíte si s počítačem, baví vás programování, grafika, sítě? Pak 
pojďte studovat na Fakultu informatiky MU, která vznikla jako vůbec 
první samostatná fakulta tohoto druhu v Česku. Zdejších třináct 
laboratoří je vybaveno nejmodernějšími technologiemi. Zabývají se 
výzkumnou činností a studentům dávají možnost ověřit si získané 
poznatky v praxi. Fakulta také přitahuje do Brna stále více světo-
vých IT společností, které nabízejí praxe i možnost budoucího uplat-
nění.

Umístění: Fakulta sídlí v jednom velkém komplexu budov jen několik 
minut jízdy trolejbusem či tramvají od centra města. Areál navíc právě 
prošel rozsáhlou dostavbou, takže na vás čekají ještě téměř nedotčené 
učebny. Na fakultě kromě toho vyrostlo superpočítačové centrum 
a vědecko-technický park. Třeba právě tam rozjedete své podnikání 
v oblasti IT. Od fakulty je to také kousek do univerzitní menzy i do 
areálu kolejí.

Studentský život: Výhodou fakulty je, že většina přednášek se 
nahrává a je možné je okamžitě sledovat z pohodlí domova nebo 
o několik dní později stáhnout z internetu ve formě videozáznamu. Na 
fakultě navíc najdete na 200 pracovních stanic s různými operačními 
systémy. Velkou fakultní událostí je pravidelně konaný filmový festi-
val, o jehož náplň se starají přímo studenti za pomoci školní techniky.

Fun fact:

Na fakultě si můžete zapsat předmět divadelní hra, jehož výsled-
kem je nastudování představení, na které chodí stovky diváků.
www.fi.muni.cz

/fi.muni.cz
@FI_MUNI

Den otevřených dveří: 15., 21., 27. ledna 2015

František Fiala
obor Matematická informatika

1. Proč sis vybral Masarykovu univerzitu?
Výběr pro mě nebyl zase tak těžký. Sestavil jsem si požadavky 
na to, co mi má škola nabídnout, a taky jsem preferoval, aby to 
byla brněnská škola. A Masarykova univerzita je jako jediná 
splnila všechny.

2. Co tě mile překvapilo?
Takových věcí bylo víc, ale snad nejvíc výběr z předmětů na 
fakultě, které nemají s informatikou nic společného. V jarním 
semestru jsem se podílel na fakultním divadle a můžu upřímně 
říct, že kdo nás neviděl, přišel o hodně.

3. Co bys poradil svému o rok mladšímu já?
Jednoznačně aby jelo na Prvákoviny nebo Seznamovák. Jak 
nemáme kvůli volnému rozvrhu žádné kruhy, je výrazně těžší 
najít lidi, se kterými byste si rozuměli a chodili poklábosit na 
jedno... Já měl celkem štěstí a pomohlo tomu právě i divadlo, ale 
přátel není nikdy tolik, aby jich nemohlo být víc :).
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Fakulta 
sociálních studií
I když je fakulta jedním z nejmladších členů rodiny Masarykovy 
univerzity, patří dnes mezi nejlépe hodnocené sociálněvědní školy 
v Česku. Kvalitní vzdělání zde získávají budoucí sociologové, žurna-
listé, politologové, sociální pracovníci, environmentalisté, psycholo-
gové a řada dalších. Studenti mají možnost tyto obory vzájemně kom-
binovat, a získat tak ceněné mezioborové vzdělání.

Umístění: Fakulta sídlí ve zrekonstruované historické budově přímo 
v centru města, takže z ní studenti mají blízko nejen do menzy, cent-
rální počítačové studovny a na koleje, ale je to také dobré výchozí místo 
pro návštěvu mnoha sportovních zařízení. V blízkosti fakulty najdete 
řadu kaváren, restaurací, kousek je to do divadel, do kina, prostě všude. 
Přímo v budově jsou dvě počítačové učebny, moderní a čerstvě zrekon-
struovaná knihovna s kvalitním fondem zahraničních publikací, ale 
i prostorné atrium a útulná kavárna.

Studentský život: Fakulta sociálních studií je proslulá nejpestřejším 
studentským životem na univerzitě. Atrium umístěné uvnitř školy 
hostí výstavy, divadelní představení, koncerty a nejrůznější happe-
ningy. Studenti také každým rokem organizují studentský maškarní 
ples. Na fakultě funguje i dětský koutek, který ulehčuje život studují-
cím rodičům.

Fun fact:

Z fakulty sociálních studií vysílá největší české studentské rádio 
nazvané Radio R, na jehož programu se můžete podílet třeba 
vlastním pořadem i vy.
www.fss.muni.cz, www.chcinafss.cz

/fss.muni.cz
@MUNI_FSS

Den otevřených dveří: 23. ledna 2015

Peter Pavlenko
obory Sociologie a Psychologie

1. Proč sis vybral Masarykovu univerzitu?
Masaryčku jsem si vybral z více důvodů. Ten hlavní byl, že jsem 
nechtěl studovat na Slovensku, kde odbory, o které mám zájem, 
nemají dobrou úroveň. Kromě toho v Brně znám spoustu lidí, 
a tak jsem od nich dostal řadu rad a tipů, jaký obor si vybrat. To 
bych ostatně doporučoval každému, kdo se zajímá o studium 
na nějaké vysoké škole, aby se poptal po známých, protože jen 
z názvů předmětů a studijních oborů často můžete získat myl-
nou představu.

2. Co tě mile překvapilo?
Všeobecně jsem spokojený. Potěšilo mě také, že když jsem měl 
období, kdy jsem moc nestíhal plnit termíny, učitelé mi vyšli 
vstříc, dalo se s nimi domluvit na náhradním řešení a neměli 
zájem mě nějak potopit. Možná to bylo štěstí na konkrétní lidi, 
každopádně mě to mile překvapilo.

3. Co bys poradil svému o rok mladšímu já?
Aby se nebál dávat si povinně volitelné nebo volitelné předměty 
už v prvních semestrech. Může se zdát, že je toho hodně, ale dá 
se to celkem v pohodě zvládnout. Myslím, že čím dřív člověk 
naběhne na vysokoškolský režim a zvykne si na multitasking, 
tím líp se mu projde celým studiem.
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Fakulta 
sportovních 
studií
Kdo žije aktivním pohybem a sportem, může svou zálibu prohloubit 
profesním vzděláním. Na fakultě sportovních studií získávají kvalitní 
vzdělání budoucí odborníci v oblasti sportu a pohybových aktivit. 
Absolventi se uplatňují na trhu práce jako učitelé tělocviku, sportovní 
trenéři, rozhodčí, odborníci na regeneraci a výživu ve sportu, fyziote-
rapeuti, zaměstnanci bezpečnostních složek nebo manažeři ve sportu.

Umístění: Fakulta sídlí v moderních prostorách v univerzitním kam-
pusu v městské části Bohunice. Výuka je organizována v několika vlast-
ních tělocvičnách, velké sportovní hale a posluchárnách. Vzhledem 
k pestré paletě vyučovaných sportů však studenti navštěvují i další 
brněnská sportoviště.

Studentský život: Struktura výuky i přístup pedagogů dávají příle-
žitost každému, kdo je ochoten na sobě pracovat a úspěšně absolvo-
vat všechny praktické a teoretické předměty. Studenti si nejvíc cení 
vstřícnosti, osobního přístupu a kolegiality, které na fakultě vládnou.

Fun fact:

Díky dobrovolnickému systému mají studenti možnost být 
u pořádání velkých sportovních akcí.
www.fsps.muni.cz

/mu.fsps

Den otevřených dveří: 15. ledna 2015

Lubomír Komínek
obor Tělesná výchova a sport

1. Proč sis vybral Masarykovu univerzitu?
Jednak kvůli kamarádům, ale také proto, že má Masarykova 
univerzita jednu z nejlepších sportovních fakult v republice. 
Protože jsem z Brna, přemýšlel jsem i o tom, že bych zkusil život 
v jiném městě. Ale asi by mě nebavilo pořád dojíždět.

2. Co tě mile překvapilo?
Potěšili mě pedagogové a jejich férový přístup ke studentům. 
Ale to mě ani nepřekvapilo, čekal jsem, že na Masaryčce to bude 
super. A tak to i je. Příjemně překvapila menza, to je nejlepší 
věc na škole  :-).

3. Co bys poradil svému o rok mladšímu já?
Asi aby nezanedbal první semestr a víc se snažil. Nezakončil 
jsem jej právě hladce, z toho bych se poučil.

15Ročník 2014/2015
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Cesta na vysněnou vysokou školu začíná podáním přihlášky, pokračuje úspěšným 
zvládnutím maturit a u některých končí u přijímací zkoušky spočívající z obávaných 
TSP – Testů studijních předpokladů. Obávaných celkem neprávem. Dá se na ně v pohodě 
připravit.
Testy studijních předpokladů neboli zkráceně „téespéčka“ jsou sou-
částí přijímací zkoušky na všech fakultách Masarykovy univerzity 
kromě lékařské fakulty a fakulty sociálních studií. Jak napovídá název 

testů, nejde o testování konkrétních znalostí, nýbrž o ověření, zdali má 
uchazeč předpoklady ke studiu na vysoké škole.

„Náš test zachycuje například schopnost uchazeče řešit nové pro-
blémy, kriticky zhodnotit informace v textu odbornějšího charakteru, 
schopnost operací se symboly či abstraktního myšlení. Výhoda těchto 
testů spočívá v jejich spravedlnosti vůči uchazečům přicházejícím ze 
středních škol různé úrovně. Nezáleží tolik na dosavadních znalostech 
uchazeče, jako na jeho schopnostech a myšlení,“ vysvětluje podstatu 
TSP koordinátorka pro přijímací řízení Helena Klimusová.

Novinka: cizojazyčný oddíl

Jednotlivé oddíly testů prověřují u uchazečů numerické, verbální, 
analytické a kritické myšlení, prostorovou představivost a kulturní 
přehled. Novinkou v TSP pro rok 2015 je snížení počtu otázek ze sedm-

Základní data o TSP

Délka trvání TSP je 100 minut. Skládá se z 60 otázek členěných do 
6 oddílů. Každý oddíl obsahuje 9 položek. Výjimkou je oddíl Kri-
tické myšlení, který obsahuje 9 položek v češtině a 6 položek v cizím 
jazyce. Z pěti nabízených možností je vždy právě jedna správná. 
Za správnou odpověď se přičítá 1 bod, za nesprávnou odpověď se 
odečítá 0,25 bodu; položka bez odpovědi je za 0 bodů.

Přijímačky? 
Hlavně nepodcenit přípravu

Nejlepší je zač
ít 

tím, v čem 
si nejvíc věřít

e.
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desáti na šedesát. V oddílu kritického myšlení je navíc šest otázek, 
které jsou zadané v cizím jazyce. „Masarykova univerzita tak chce 
k uchazečům vyslat signál, že znalost cizího jazyka a schopnost ori-
entace v cizojazyčném textu je jednou z klíčových schopností našich 
studentů,“ zdůrazňuje Klimusová.

Cizojazyčné položky jsou prezentovány v anglickém, německém, 
španělském a francouzském jazyce. Uchazeč si zvolí preferovanou 
jazykovou variantu při podání elektronické přihlášky ke studiu.

Hlavně nepodcenit přípravu

Možností, jak se na TSP připravit a nenechat se nachytat na hruškách, 
je několik. V první řadě je to možnost absolvovat e-learningový kurz, 
který univerzita uchazečům zdarma poskytuje. Uchazeč má možnost 
vyzkoušet si vyřešit přesně ty typy úkolů, které mu nejmíň sedí, a pře-
číst si princip jejich řešení. Kromě toho jsou na webu k dispozici vari-
anty testů z minulých let i s jejich správným řešením.

„Na vyplnění testu je málo času, takže bych doporučila začít těmi 
oddíly, u kterých si člověk nejvíce věří. A pokud ho řešení nějaké 
úlohy nenapadne okamžitě, neměl by ztrácet čas, ale raději se rovnou 
pustit do další. A hlavně zachovat chladnou hlavu a nenechat se ničím 

znervóznit,“ radí budoucím prvákům úspěšná uchazečka o studium 
Magdaléna Nádvorníková.
>> více k přípravě na www.muni.cz/tsp 

Přijímačky na lékařskou fakultu 
a fakultu sociálních studií

Pokud míříte na jednu ze zmíněných fakult, TSP se vás netýkají. Na 
lékařské fakultě vás čekají testy z biologie, fyziky či chemie, záleží na 
vybraném oboru. Více o okruzích najdete na webu fakulty. Testové 
otázky lze zakoupit buď na lekarskeknihy.cz, nebo v knihkupectví 
univerzitního kampusu. Lze také navštěvovat přípravný kurz.
Na fakultě sociálních studií se pak uchazeči vybírají podle výsledků 
testů společnosti Scio. Používají kombinaci testu Obecných studij-
ních předpokladů a testu Základy společenských věd. Výsledek testu 
ZSV tvoří 60 % a testu OSP 40 % výsledného přepočteného percentilu. 
Fakulta uznává výsledky dosažené v předem vyhlášených termínech. 
Testy je možné absolvovat vícekrát, uznán je vždy ten nejlepší výsle-
dek. Více najdete na chcinafss.cz nebo také na www.scio.cz.

Ukázky z TSP
1. Verbální myšlení
Určete, který z pojmů označuje pověření či plnou moc k nějakému 
úkonu.
a) prototyp 
b) nominace 
c) kandidatura 
d) patent 
e) mandát

2. Numerické myšlení
Polovina z šedesáti procent čísla X se rovná jedné osmině Y. Určete 
poměr X : Y.
a) 5 : 12 
b) 3 : 8 
c) 12 : 5 
d) 5 : 24 
e) 8 : 3

3. Prostorová představivost
Krychle je rozložena do čtyř částí. Určete, který útvar nelze v kom-
binaci s ostatními útvary z možností a) až e) k sestavení kompletní 
krychle použít 
(každá z jednotlivých kostek, které tvoří útvary, je vždy alespoň 
zčásti viditelná).

4. Analytické myšlení
Jsou dána tvrzení A a B. 
A. Některé ryby mají ploutve. 
B. Všechny ryby žijí ve vodě. 
Které z následujících tvrzení vyplývá z A a B?
1. Někteří živočichové, kteří žijí ve vodě, mají ploutve.
2. Všichni, kteří žijí ve vodě, jsou ryby.
3. Někteří, kteří žijí ve vodě, nemají ploutve.
a) pouze 1. a 2.
b) žádné
c) pouze 1. a 3.
d) pouze 3.
e) pouze 1.

5. Kulturní přehled
Která z uvedených možností a) až e) jmenuje dva státy, které 
(z pohledu ledna 2013) vstoupily do Evropské unie jako poslední?
a) Černá Hora, Rumunsko
b) Bulharsko, Rumunsko
c) Litva, Lotyšsko
d) Bulharsko, Slovinsko
e) Chorvatsko, Srbsko

6. Kritické myšlení
Veronice je 21 let, je vysoká a štíhlá, má dlouhé vlasy a krásný obli-
čej. Mezi její koníčky patří nakupování a kosmetika. Ráda se také 
chodí bavit do barů a klubů. Které z následujících povolání Veronika 
s největší pravděpodobností vykonává? Vezměte v úvahu nejen infor-
mace, které máte o Veronice, ale také všeobecně známé informace 
o nárocích a četnosti jednotlivých povolání.
a) profesionální modelka
b) jeřábnice
c) baletka
d) zdravotní sestra
e) stylistka

Správné odpovědi: 1e, 2a, 3b, 4e, 5b, 6d

33

Objektem na předloze prochází tyč. Určete, které zobrazení objektu rozlože-
ného do plochy (s vyznačenými průniky tyče stěnou) v možnostech a) až e)
odpovídá předloze.

a) b) c)

d) e) 

34
Krychle je rozložena do čtyř částí. Určete, který útvar nelze v kombinaci s ostat-
ními útvary z možností a) až e) k sestavení kompletní krychle použít (každá
z jednotlivých kostek, které tvoří útvary, je vždy alespoň zčásti viditelná).

a) b) c) d) e) 

(c) 2013 Masarykova univerzita. Obsah Testu studijních předpokladů je duševním vlastnictvím
Masarykovy univerzity. Jakékoliv kopírování, rozšiřování nebo sdělování veřejnosti tohoto ob-
sahu je bez předchozího písemného souhlasu Masarykovy univerzity výslovně zakázáno.

1101
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Studium naplno! To je heslo Masarykovy 
studentské unie, zkráceně Munie, 
která bdí nade všemi studentskými 
spolky Masarykovy univerzity. Spolky 
zastřešuje, koordinuje a pomáhá jim 
s pořádáním akcí. Studentům tak nabízí 
spoustu možností, jak se zapojit do dění na 
univerzitě. Přidat se můžete i vy.
Díky Munii si například studenti vloni zatancovali na historicky 
prvním celouniverzitním plese, každý rok mohou potrápit hlasivky 
při fandění na florbalovém souboji univerzit, pobavit se v majálesové 
zóně Masaryčky a při spoustě dalších příležitostí nebo se na Jarmarku 
spolků podívat, co nabízejí další studentské organizace.

Za tím vším stojí na sedmdesát studentů, kteří tak už při studiu zís-
kávají neocenitelnou praxi na nejrůznějších pozicích od fundraisingu 
přes marketing až po organizační dovednosti.

„Členství v Munii mi dává prostor pro seberealizaci a pilování soft 
skills. Získávám nové zkušenosti, kamarády a taky cenné kontakty. 
Vůbec přidat se do studentského spolku je podle mě ta nejlepší inves-
tice do volného času studenta. Je to taková škola života,“ pochvaluje si 
Andrea Bukovská, která v Munii zastává pozici projektové manažerky. 
Náplní její práce je koordinovat organizaci nejrůznějších společen-
ských akcí.

„Studenti se u nás naučí odpovědnosti a práci v kolektivu, což jsou 
dovednosti, které zaměstnavatelé u absolventů vysokých škol velmi 
oceňují. Především pořád sháníme dobrovolníky do oddělení marke-
tingu,“ říká mluvčí Munie Martina Ježková.

Ten, kdo se nechce zapojit jako organizátor, se může stát prostým 
členem Munie. Držitelé členské karty získají mnoho výhod, jako napří-
klad slevy ve vybraných podnicích a kavárnách či výhodnější ceny na 
kulturní či sportovní akce. Navíc mají díky Munii přehled o tom, jaké 
zajímavé studentské akce se po univerzitě konají.

>> munie.cz

Text: Dita Chovancová
Foto: Archiv Muni

Studentské spolky na Masaryčce

Na každé fakultě jich najdete několik. Medici se najdou třeba 
v IFMSA, která pomáhá dětem ve školkách zbavovat se strachu 
z lékaře. Kdo rád hraje nebo zpívá, pro toho je tu Pěvecký sbor 
MU nebo Symfonický orchestr MU. Kdo vidí svoji budoucnost 
v rozhlase, může se zapojit do příprav vysílání studentské sta-
nice Radio R. Svoji schopnost vést argumentaci můžete otestovat 
v Debatním klubu MU a pomáhat zahraničním studentům zase 
v International Student Club. Právníci pak můžou rozvíjet své 
dovednosti ve spolku ELSA.

Student 
je tvor společenský
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Co předchází tomu, že se můžeme pohodlně 
usadit do sedačky a vychutnat si v kině 
film? Co se děje v promítací kabině, 
zatímco se ničím nerušeni díváme? Své 
o tom ví student filmové vědy Jan Kárl, 
vedoucí promítací kabiny v Univerzitním 
kině Scala.

Práce promítače nespočívá jen v pouštění a sledování filmů, jak by 
si kdekdo mohl myslet. Někdy je to i pěkná dřina. Student filozofické 
fakulty pracuje ve Scale od října loňského roku, kdy Masarykova uni-
verzita proslulý brněnský sál znovu spustila poté, co ho města zavřelo.

„Je to první práce, která mě opravdu baví. Vůbec se netěším, až mi 
skončí šichta. A to někdy trvá až čtrnáct hodin. Na druhou stranu mě 
to stojí hodně nervů, když řešíme s kolegy krizové situace před pro-
mítáním.“

Promítnutí jednoho filmu a přípravě sálu v kině předchází několik 
hodin práce. O technické zázemí ve Scale se stará šestičlenný tým, 
který Jan vede. Za své krátké působení v kině se stihl vypracovat na 
vedoucího techniků.

„Dopoledne se staráme o techniku pro přednášky nebo promoce 
a pak se chystáme na večerní filmy. Sám mám na starosti to, aby byly 

snímky nachystané ke spuštění, a také zodpovídám za techniku kina. 
Pečuji prostě o to, aby sál i projekce fungovaly v požadované kvalitě,“ 
vyjmenovává Jan.

Po digitalizaci kin už se filmy nepřehrávají z pásků, ale z harddisků. 
Práce promítače tak spočívá v tom, že ke každému filmu chystá playlist 
doplněný o ukázky a reklamy. Před začátkem filmu pak spustí techniku 
v promítací kabině. „Po dobu trvání filmu mám volno. Někdy se dívám, 
jindy dělám další práci. Kopíruji na server další filmy, vyřizuji e-maily 
a starám se o to, aby projekce fungovala, jak má,“ vysvětluje Jan.

Na práci ve Scale oceňuje Jan nejen možnost být nablízku svému 
koníčku, ale i možnost podílet se na vytváření kulturního prostoru. 
„Motivuje mě to, že lidem můžu zprostředkovat kulturní zážitek,“ 
pochvaluje si. „V kině je navíc i prostor pro studenty, kteří mají nápad 
spojený s kinem a chuť ho uskutečnit,“ říká s úsměvem.

I když se Scala letos umístila na prvním místě v návštěvnosti jed-
nosálových kin na Moravě, Jan vidí stále rezervy a příležitosti ke 
zlepšení. „Je důležité dělat ještě lépe to, co děláme teď. Zlepšit to na 
maximum. Dostat se k ještě vyšší návštěvnosti by bylo skvělé. Nebo 
dělat více alternativních projekcí a besed,“ říká. „Největší úspěch Scaly 
však je, že pořád funguje. Nepředpokládalo se, že se dokáže takhle 
vyšvihnout, a podařilo se jí to fenomenálně,“ dodává s hrdostí v hlase.

Text: Dita Chovancová
Foto: Katarína Jablonská

Za promítačkou 
univerzitního kina

Starám se o to, aby byly filmy nachystané ke spuštění.
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Málo empatie mají podle vědců řidiči, kteří 
se na silnicích chovají agresivně. Odborníci 
ze Středoevropského technologického 
institutu Ceitec na to přišli při výzkumu 
mozkové aktivity několika desítek řidičů. 
Výzkum mozku a lidské mysli je jedním ze 
čtyř programů, na něž se soustředí Ceitec 
Masarykovy univerzity, který nedávno 
otevřel své laboratoře v kampusu v Brně- 
-Bohunicích a láká ty nejlepší výzkumníky 
z Česka i zahraničí.
Další z programů, Molekulární medicína, se zaobírá lidským zdravím. 
Odborníci se v jeho rámci zaměřují na objasnění mechanismů vzniku 
a šíření závažných chorob a hledání metod jejich prevence i léčby. 
Nedávno se mimo jiné díky jejich patentům podařilo na trh uvést tes-
tovací sadu, která pomůže lékařům při určování prognózy chronické 
lymfocytární leukémie.

Předmětem zkoumání vědců z Ceitecu není jen člověk. Velká sku-
pina odborníků se zaměřuje také na rostliny. Program s názvem Geno-
mika a proteomika rostlinných systémů studuje, jak se rostliny přizpů-
sobují měnícímu se životnímu prostředí a do budoucna může přinést 
odpovědi třeba na otázky, které se týkají efektivnějšího využití rostlin 
jako obnovitelného zdroje materiálů a biologicky účinných látek. 

Jedním z největších programů je pak Strukturní biologie, obor, který 
se zabývá studiem struktury a funkcí biologicky významných molekul, 
mezi něž patří bílkoviny a nukleové kyseliny. Konkrétně se vědci v tomto 
programu věnují například kontrole kvality RNA nebo zkoumání virů.

Zázemí v propojeném kampusu

Všechny tyto výzkumné programy našly nově zázemí v bohunickém 
kampusu Masarykovy univerzity, kde se nachází také přírodovědecká 
a lékařská fakulta a fakultní nemocnice. Další laboratoře a prostory 
pak rostou v areálu Vysokého učení technického Pod Palackého 
vrchem.

Na Ceitecu se totiž podílejí čtyři brněnské univerzity a  dvě 
výzkumné instituce. Ceitec zajišťuje špičkové zázemí a podmínky pro 
práci v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií.

V Ceitecu Masarykovy univerzity už teď slouží vědcům k výzkumu 
rozsáhlé laboratoře, skleník a specializované přístroje. Mohou zde 
využívat mikroskopy, magnetickou rezonanci pro výzkum mozku 
nebo nukleární magnetickou rezonanci a mikroskopy pro studium 
látek na atomární úrovni. Všechny tyto přístroje slouží nejen místním 
vědcům, ale i odborníkům z dalších škol, výzkumných ústavů či firem.

„Pracovat v laboratořích a s přístroji budou i studenti magister-
ských a doktorských programů, protože jedním z cílů institutu je také 
výchova kvalitních nových vědců,“ zdůraznil výkonný ředitel Ceitecu 
Markus Dettenhofer.

Text: Ema Wiesnerová
Foto: Archiv Muni

V Ceitecu zkoumají 
mozek agresivních řidičů i stres rostlin
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Masarykova univerzita se nesoustředí jen na vzdělávání, ale velký důraz klade také na 
vědeckou práci. Zapojit se do ní mohou studenti už od prvního ročníku, a to v laboratořích 
i neformálně. V loňském roce totiž univerzita založila Studentský vědecký klub, který je 
otevřený všem studentům s aktivním přístupem ke studiu a vědeckému zkoumání.
V uplynulém roce se více než desítky setkání klubu zúčastnilo přes 
100 studentů. Měli možnost poslechnout si přednášky zajímavých 
osobností jak z humanitních, tak přírodovědných oborů, a přede-
vším diskutovat na různá témata. Právě vytváření nových, nefor-
málních vztahů mezi studenty odlišného zaměření je jedním z cílů 
klubu.

Jeho neméně důležitou úlohou je pak podpora a motivace talentova-
ných studentů, kteří mají zájem o vědeckou práci. „Bonusem členství 
v klubu je veřejný profil člena, který dává prostor k popisu profesních 
i osobních zájmů, sebeprezentaci a pomáhá s navázáním vztahů napříč 
studijními a vědními obory,“ uvedla Jana Posltová z odboru vnějších 
vztahů a marketingu.

Klub si pochvaluje i studentka Eva Vojáčková. „Vstoupila jsem do něj, 
protože jsem dostala nabídku členství a projekt mi přišel jako dobrý 
nápad. Členství mi přináší možnost setkávat se s lidmi, se kterými si 
mám co říct, a zajímavé přednášky mi rozšiřují obzory,“ uvedla poslu-
chačka přírodovědecké fakulty.

Posltová zdůraznila, že od tohoto akademického roku se organizo-
vání vědeckého klubu přesune ve větší míře na studenty. „I nadále 
se budeme řídit jejich přáními a požadavky na témata přednášek či 
pozvané osobnosti,“ doplnila organizátorka.

Věda v divadle? Science slam!

Univerzita také naváže na dva úspěšné Science slamy, kde vědci zábav-
nou formou představují svůj výzkum laické veřejnosti. Na divadelních 
prknech Kabinetu MÚZ mají šest minut na to, aby dokázali zaujmout 
publikum svým výzkumem a jeho srozumitelným vysvětlením. Právě 
diváci jsou totiž ti, kdo jejich výkon hodnotí.

První Science slam díky hlasům diváků vyhrála bioložka Zuzana 
Rábová, která o jejich přízeň bojovala se čtyřmi dalšími kolegy. Druhé 
klání sedmi vědců pak suverénně ovládl chemik Tomáš Fiala. „Science 
slamy chceme pořádat jednou až dvakrát do roka,“ doplnila Posltová.

Představení Science slamu a setkání studentského vědeckého klubu 
však nejsou jedinými místy, kde se mohou nejen studenti Masary-
kovy univerzity dozvědět, co nového se ve vědě děje. Všichni zájemci 
najdou informace i na webovém portálu věda.muni.cz, který se právě 
na vědecké bádání a úspěchy univerzity zaměřuje. Kromě aktuálních 
zpráv nabízí také řadu zajímavostí z oblasti vědeckého výzkumu.

Text: Ema Wiesnerová
Foto: Archiv Muni

Vědu najdete 
        i v kavárně či na pódiu

Šest minut 
na představen

í 
výzkumu je 
velká výzva.



Takové možnosti cestovat a poznávat 
svět, jaké jsou dnes, nebyly nikdy dřív. 
Masarykova univerzita nabízí svým 
studentům různé způsoby, jak mohou 
vyjet do cizích zemí za studiem či 
praktickými zkušenostmi.
Každý student už o něm slyšel, nebo jej na vlastní kůži okusil – program 
Erasmus, který je jednoznačně nejpopulárnější možností, jak vyjet stu-
dovat za hranice České republiky. Ročně jeho prostřednictvím vyjede 
za zkušenostmi přibližně tisícovka studentů Masarykovy univerzity.

O zprostředkování pobytů v zahraničí se kromě jednotlivých fakult 
stará především Centrum zahraniční spolupráce. „Co se týká programu 
Erasmus, nabízíme možnost výměnného studia na více než pěti stech 
evropských univerzitách, včetně těch nejprestižnějších,“ vyzdvihuje 
možnosti nabízené univerzitou pracovnice Centra Lucie Durcová.

Letos na jaře se Erasmu účastnila i studentka psychologie Barbora 
Čunátová. „Výjezd mi dal mnoho zážitků a zkušeností, například 
poznání jiného způsobu vyučování, zlepšení anglického jazyka i komu-
nikativních dovedností, a především setkání se spoustou inspirativ-
ních osobností z různých koutů světa,“ říká studentka o svých zážitcích 
z norského Lillehammeru.

Osamostatnit se a poznat cizinu i sebe sama

Masarykova univerzita má partnerské školy v zemích po celém světě. 
Vycestovat do zahraničí se tak dá v podstatě jakýmkoliv směrem, a to jak 
na krátkodobé stáže, tak i na semestrální až roční studijní pobyty. Eras-
mus tedy není jediná možnost, jak se během studií dostat do zahraničí.

„Mobilita je možná také přes celouniverzitní bilaterální smlouvy, 
mezifakultní dohody či stipendia freemovers,“ popisuje Durcová další 
možnosti. Největší zájem mají studenti o evropské země jako Německo, 
Francii či Španělsko, za hranicemi Evropy je to nejčastěji Čína, Rusko, 
Japonsko či Spojené státy.

Všichni ti, co vyjeli alespoň na jeden semestr a zkusili, jaké to je sta-
rat se sám o sebe v cizí zemi či studovat v cizím jazyce, říkají, že je to 
jedna z nejlepších životních zkušeností. „Byl to dobrý sebepoznávací 
zážitek. Půl roku žijete v naprosto odlišné zemi a pomalu se sžíváte 
s místní kulturou a lidmi. Na konci třeba zjistíte, že se vám domů až 
tak nechce a za domov považujete už hostitelskou zemi, jež vám tak 
moc přirostla k srdci,“ přiznává Čunátová. „Norsko mě za ten půl rok 
maximálně okouzlilo, a pokud bych měla možnost znovu do této země 
vycestovat, neváhala bych ani minutu,“ dodává.

Text: Eva Lalkovičová
Foto: Archiv Muni

Zkušenosti získané studiem v zahraničí 

jsou k nezaplacení

Vycestovat do zahraničí se dá jakýmkoliv směrem a třeba i na rok.
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Po promoci koupit hezké auto, najít si 
dlouhodobý vztah a nastěhovat se do 
útulného malého bytu. Tak si dospělácký 
život po vysoké škole představuje většina 
lidí. Ne však Aubrey Douglas Oosthuizen. 
Čtyřiadvacetiletý student informatiky 
využil nabízenou příležitost a zakrátko 
po skončení studií se přihlásil na další 
vysokou školu. Z jižní Afriky zamířil do 
Brna.

Aubrey na Masarykově univerzitě studuje magisterský program 
s názvem Service Science Management and Engineering. „Obor spo-
juje svět informatiky, managementu i byznysu, což pro mě byla dobrá 
volba,“ vysvětluje svou volbu Aubrey. Přestože už má jednu vysokou 
školu úspěšně za sebou, rozhodl se využít programu Erasmus Mundus 
a pokračovat ve studentském životě v moravské metropoli.

I když další studium není zrovna typická volba průměrného 
absolventa, Aubrey svého rozhodnutí nelituje. Studium v zahraničí 
považuje za nejcennější životní lekci. „Studovat v zahraničí je jedna 
z mála věcí, kterou by dle mého měl každý člověk někdy zažít,“ myslí 
si Aubrey. „Je skutečně těžké popsat, jak důležitá je zkušenost žít 
v cizím prostředí, kde se i ta nejjednodušší věc stává velkou výzvou. 
Pro mě to byla jedna z nejlepších věcí, jakou jsem kdy udělal, neje-

nom kvůli zážitkům z Brna, ale i kvůli své budoucnosti,“ pochvaluje 
si Aubrey

Zahraniční zkušenost mu otevřela oči

V Brně mladý Afričan narazil na velkou kulturní propast. V České 
republice ho nejvíce překvapila chladná česká povaha. „Žít v tak indi-
vidualisticky zaměřené kultuře, když jste zvyklí na velkou otevřenost, 
je zvláštní zkušenost. Když jsem si ale našel mezi Čechy blízké přátele, 
došlo mi, že Češi jsou ti nejskutečnější přátelé, jaké člověk může mít. 
Pokud vás k sobě pustí tak blízko,“ myslí si Aubrey.

Rozdíly vnímá i mezi českými studenty a jeho krajany. „Univerzity 
u nás jsou úplně jiné než ty v Brně – v dobrém i ve zlém. Například život 
studenta jihoafrické univerzity je hodně spjatý se vzájemným soutě-
žením studentských kolejí. Já jsem ale Brno zažil z pohledu studenta 
na Erasmu, což je zas něco jiného. Každý den trávíte s lidmi z celého 
světa, učíte se spolu, cestujete a stáváte se přáteli na celý život,“ popi-
suje Aubrey. „Studovat v Brně bylo dobrodružství, které mi otevřelo oči 
a naučilo mě hodně věcí o světě, lidech a mě samém,“ dodává s úsměvem.

Co se budoucnosti týče, Aubrey, kterého promoce čeká už 
v lednu 2015, nechává všechny dveře otevřené. „Do Brna se určitě ještě 
vrátím,“ říká. „Jsem už ale připravený na další dobrodružství. Jestli 
to bude v Evropě, Africe nebo třeba v Asii, to se ještě uvidí,“ přemýšlí 
o budoucnosti mladý informatik.

Text: Eva Lalkovičová
Foto: Archiv A. Oosthuizena

Češi jsou ti nejvěrnější přátelé – 
            pokud vás k sobě pustí

Studium v zahraničí považuju za nejcennější životní lekci.
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VYSVĚTLIVKY:

 MHD Brno – aktuální informace o jízdních řádech 
na www.dpmb.cz

 budovy MU

 sportoviště MU

FX  označení budov MU

3  označení kolejí MU

 označení sportovišť MU

 nemocnice

 poliklinika

 hasiči

 policie

  pošta

 informace

 plavecký bazén

 hotel

  muzeum

Masarykova univerzita (MU)
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, tel.: 549 49 1111, www.muni.cz

Právnická fakulta
Veveří 70, 611 80 Brno, tel.: 549 49 1211
www.law.muni.cz

Lékařská fakulta
Kamenice 5, 625 00 Brno, tel: 549 49 4710
www.med.muni.cz

Přírodovědecká fakulta
Kotlářská 2, 611 37 Brno, tel.: 549 49 1411
www.sci.muni.cz

Filozofická fakulta
Arna Nováka 1, 602 00 Brno, tel.: 549 49 1511
www.phil.muni.cz

Pedagogická fakulta
Poříčí 7, 603 00 Brno, tel.: 549 49 1610
www.ped.muni.cz

Ekonomicko-správní fakulta
Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: 549 49 1710
www.econ.muni.cz

Fakulta informatiky
Botanická 68a, 602 00 Brno, tel.: 549 49 1810
www.fi.muni.cz

Fakulta sociálních studií 
Joštova 10, 602 00 Brno, tel.: 549 49 1911
www.fss.muni.cz

Fakulta sportovních studií
Kamenice 5, 625 00 Brno, tel.: 549 49 2000,
www.fsps.muni.cz

Celouniverzitní počítačová studovna
Komenského nám. 2, 662 43 Brno, tel.: 549 49 2123
www.studovna.muni.cz

Ceitec
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, tel. 549 49 1060
www.ceitec.cz

Koleje a menzy
www.skm.muni.cz

Rektorát MU
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, tel.: 549 49 1011

Ceitec



Na svém twitterovém účtu o sobě Michal 
Kašpárek píše, že sedí v kavárně Tři ocásci 
a čte si. Idylický život, řeklo by se. Pravda 
je to ale prý jen částečně. Jedno odpoledne 
v týdnu to skutečně dělá, jinak ho ale živí 
spousta dalších věcí. 

Absolventovi žurnalistiky a teorie a dějin filmu a audiovizuální kul-
tury se totiž povedlo prorazit coby publicistovi na volné noze. Po 
angažmá redaktora časopisu Computer si zkrátka řekl, že chce praco-
vat jinak, a dnes píše třeba recenze a texty pro server Finmag a propa-
guje Brno prostřednictvím svých dvou webů.

Pracovní dobu od – do má dnes málokdo, ale u tebe je to přece jen 
ještě komplikovanější. Jak vypadá tvůj pracovní týden?
Psaní recenzí na Finmag mi zabere asi jeden a půl dne práce v týdnu, 
jeden den čtení, půldne psaní, a jeden den dělám nějaký publicistický 
text, co tam vychází obvykle v pátek. To je taková moje dlouhodo-
bější zakázka. Zbytek je klasická volná noha. Měl jsem nějaké vlastní 
projekty, což se v poslední době smrsklo na Poznej Brno a Brno Now, 
weby, na kterých jsou tipy, co se ve městě dá dělat. Vydělávají mi 
prodejem mých e-booků, které si čtenáři můžou za peníze stáhnout. 
A pak dělám klasické jednorázovky – něco zeditovat, přeložit, vymy-
slet.

Co marketing nebo psaní reklamních textů?
Je to dlouho, myslím dva roky, co jsem udělal poslední copywriter-
skou věc. Začalo mě to štvát, protože jsem musel svůj talent využívat 
k věcem, kterým jsem nevěřil. Navíc se ze mě tou dobou nechtě začala 
stávat trochu morální autorita. Když napíšu jednou týdně recenzi 
knížky, tak podle mě nevadí, že do toho dělám marketing. Navíc když 
ty knihy bývají z velké části právě o něm. U komentátora veřejného 
dění už je to problém. Tak jsem z toho téměř vycouval.

Musíš se ocitat ve střetu zájmů a rolí. Přemýšlíš nad tím?
Řeším to často, jsem prostě angažovaný publicista. Důležité je, abych 
sám dokázal rozeznat svoje role, a hlavně abych na ně vždycky upo-
zornil čtenáře. Jsem jeden z nejtransparentnějších českých publi-
cistů: Vždy zmiňuju, koho ze zúčastněných znám nebo že jsem dostal 
recenzní výtisk zdarma. Měl by to být standard, ale není.

Co byl ten zlom, kde se rozhodlo, že budeš pracovat na volné noze?
Nebylo to tak, že by mě něco naštvalo. Spíš jsem zjistil, že jako zaměst-
nanec v Brně nemůžu dělat práci, která by mi přišla smysluplná a záro-
veň by se díky ní daly vydělat slušné peníze. Volná noha z toho vyšla 
jako jediný trvale udržitelný ekonomický model. Bojím se, že tohle je 
obecně dnešní realita zaměstnání v médiích. Když se podívám na to, 
jak v Brně za posledních pět let ubylo míst v redakcích nebo vydava-
telstvích a jak ubylo redakcí a vydavatelství obecně, tak si myslím, že 
jediným městem, kde zaměstnávání v médiích a odměňování práce 
ještě funguje klasicky, je Praha. 

Místo jednoho šéfa tři. 
   I to je práce na volné noze
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Bál ses toho, že opouštíš jistotu? Nebo ses spíš těšil na větší svo-
bodu?
Já tohle rozdělení odmítám. Není to tak, že by jedno bylo svobodnější 
a druhé jistější. Řada redaktorů v médiích funguje jako živnostníci. 
Zároveň člověk na volné noze řeší stejné problémy jako lidé v zaměst-
naneckém poměru – nemám jednoho šéfa, ale mám v kterýkoliv čas 
tři až pět klientů, se kterými jsem v úplně stejném vztahu. Nemůžu 
si na ně stěžovat, jsou to fajn lidi, ale je důležité si uvědomit, kdo je 
ten pes nahoře. Navíc abych dokázal psychicky, ekonomicky a spole-
čensky fungovat, tak jsem někdy ve třetím roce, co jsem byl na volné 
noze, dospěl k tomu, že jsem si naordinoval pevnou pracovní dobu. 
Okolí ve mně může vidět nezodpovědného umělce, ale já, aby mě 
nevyhodili z bytu, v sobě musím nosit šéfa, který mi nedovolí pofla-
kovat se. Vážně to není tak, že bych jen seděl v kavárně a pil kafíčko 
a absint. I když mě baví tím provokovat.

V době, kdy jsi rozhodnutí pracovat na vlastní pěst udělal, ale tako-
vých lidí moc nebylo.
Nebylo jich tolik, hlavně v Brně ne. Znal jsem několik málo tako-
vých grafiků, pak možná překladatele. Ale novináře nebo publi-
cisty, kteří by se tak opravdu soustavně živili, ne. Z toho plyne, že 
před pěti lety si o mém rozhodnutí lidé v mém okolí mysleli své, ale 
dnes vidí, že jsem pořád ještě neumřel hlady, takže to berou. Ono se 
to všechno rozvíjí. V Brně se hodně vyvíjí měkká infrastruktura – 
můžeš si pronajmout místo v kanceláři, ne celou kancelář. V glo-
bálním měřítku vzniká spousta dobrého softwaru, který pomáhá 
třeba s fakturami nebo komunikovat s klienty, což je fajn. Ani 
administrativa, které se všichni bojí, mi jako tak velký strašák ne - 
přijde.

Provozuješ i weby Brno Now a Poznej Brno. Proč ses do jejich 
tvorby pustil?
Byla to kombinace víc impulzů. Jednak mi jeden můj kamarád pořád 
říkal, že ho hezky provádím městem, kdykoliv přijede, a že bych to měl 
nějak sepsat a zkusit prodávat. Zároveň mi tehdy přišlo, že Praha uživí 
spoustu webů v angličtině, kdežto v Brně není vůbec nic. Z toho nakonec 
vypadlo Brno Now. Spustil jsem ho před šesti lety jako zpravodajský web 
z Brna pro lidi, kteří mluví anglicky, což byl koncept, který se vůbec neo-
svědčil. Experimentoval jsem proto dál. Sepsal jsem všechno, co o Brně 
vím, do jedné brožurky, vyvěsil ji na webu Poznej Brno, a když jsem 
zjistil, že se slušně prodává, přeložil jsem ji do angličtiny na Brno Now. 
Místo zpravodajství tam teď najdeš tipy na zajímavé akce.

Máš představu o tom, co za lidi jezdí do Brna ze zahraničí? Protože 
Brno není město, kam by jezdili lidé, kteří chtějí mít fotku s památ-
kou typu Big Ben.
Tos řekla přesně, ale já si myslím, že to není problém. Brno nemůže na 
globálním trhu eurovíkendů vůbec konkurovat Londýnu ani Buda-
pešti, ale zároveň je takovým zvláštním „B městem“, které poskytuje 
na východní Evropu vynikající služby. My jsme teď byli s manželkou 
v Polsku a bylo to jako vrátit se o 15 let zpátky. Vzpomínali jsme při-
tom na Brno, protože v něm najdeš síť podnikatelů, kterým se poda-
řilo vybudovat město, kde můžeš strávit velice příjemný víkend. Jsou 
tady taky pěkná muzea a galerie, vila Tugendhat a docela dobrá síť kul-
turních aktivit. Když sem jedeš jako člověk, který se zajímá o hudbu, 
historii, jídlo, víno nebo pivo, tak si můžeš odvézt vynikající zážitek. 

Text: Martina Fojtů
Foto: Ondřej Surý

Nakonec jsem sámsobě naordinoval pevnou pracovní dobu.
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Jsou to tři roky, co se Šárka Starobová 
vydala se svými dvěma kamarádkami na 
cestu do Indie a Nepálu. Zatímco většina 
lidí si z takové výpravy doveze jen hezké 
vzpomínky, je návštěva asijských zemí 
nadchla natolik, že se rozhodly jejich chudým 
obyvatelům na oplátku pomoct. Založily 
neziskovou organizaci Shanti Nepál, jejímž 
prostřednictvím podporují školu a obyvatele 
vesnické komunity Pancha Koshi.
Proč zrovna škola? Starobová a její kolegyně Zuzana Paseková vystu-
dovaly na Masarykově univerzitě pedagogickou fakultu a vzdělávání 
v různých podobách jim tedy vždycky bylo blízké. Spolu s třetí ze sku-
piny Alicí Koudelkovou už za sebou měly zkušenost z jiných nezisko-
vek, chtěly však jít svou cestou.

„Nechtěly jsme zasahovat do života rodin, brát děti z vesnice a zapla-
tit jim školu daleko od rodiny ve městě. Šlo nám o to, aby děti mohly 
zůstat doma, a lepší vzdělávání tak pomohlo celé oblasti,“ popisuje 
Starobová, co předcházelo finální volbě.

Když navíc narazily na školu, která jim byla sympatická vstřícným 
vystupováním, bylo rozhodnuto. „Se školou jsme se domluvily velice 
rychle. Nafotily jsme děti, abychom mohly začít s adopcí na dálku, a uči-
telé nás vzali do rodin dětí, abychom věděly, jak na tom opravdu jsou, 
a mohly jim věřit,“ vzpomíná žena, která se jinak v Brně na univerzitě 
stará o studenty česko-francouzského oboru a učí francouzštinu.

Za dobu, co do Nepálu jezdí, zvládly tři ženy udělat spoustu věcí. 
Zprostředkovaly adopci na dálku u asi 50 ze 130 dětí ze školy, nakupují 
jim školní pomůcky a loni také společně s místními a dětmi opravily 

záchody, což pomohlo zamezit šíření infekčních nemocí. Kromě toho 
s nimi jezdí do Nepálu i další čeští dobrovolníci, kteří zpestřují tamější 
tradiční formu výuky.

„To nevydrží dlouho, za rok si na nás ani nevzpomenou.“ Něco tako-
vého si podle Starobové Nepálci mysleli. Ale pletli se. Tři Češky jsou 
s nimi pořád, i když třeba jen dostat vybavení na místo není jedno-
duché.

„Kdo se chce do školy dostat, musí nejdřív absolvovat asi hodino-
vou cestu autobusem po cestě necestě, nebo jet z města na kole. Pak 
musí přebrodit tři řeky a na závěr ho čeká ještě svižná půlhodinka do 
strmého kopce,“ popisuje složitou cestu mladá blondýnka, která by se 
spolu s kamarádkami neobešla bez místních koordinátorů – učitele 
angličtiny Gangy a kluka jménem Ram, jehož přítomnost Češky oceňují 
třeba při nákupu školních potřeb. Jako místní dostane v obchodech 
lepší ceny než cizinec a umí smlouvat.

Přímá pomoc rodinám

Potřebovat pomoc místních budou Češky určitě i dál, mají totiž 
spoustu plánů. Škola by si zasloužila opravit, nebo ideálně úplně znovu 
postavit celou jednu budovu. Kromě toho by se zakladatelky Shanti 
rády víc zaměřily přímo na rodiny.

„V porovnání s námi žijí v opravdu těžkých podmínkách. Nechceme 
jim dávat přímo peníze, ale konkrétní věci, třeba koupit kozu nebo šicí 
stroj,“ nastiňuje Starobová. Velká část nepálských rodin totiž trpí tím, 
že otcové odchází kvůli nedostatku pracovních příležitostí do zahra-
ničí, odkud už se někdy vůbec nevrátí nebo přijíždí se zničeným zdra-
vím. Prodej vajec, mléka nebo schopnost ušít či opravit kus oblečení 
jim ale může pomoct postavit se na vlastní nohy.

Text: Martina Fojtů
Foto: Archiv Š. Starobové

Nejdřív byly jen turistky, 
teď pomáhají škole v Nepálu
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O týden dřív než ostatní zahájilo vloni studium na lékařské fakultě devatenáct mediků. 
Studenti strávili pět dnů nabitých přednáškami, návštěvami laboratoří a klinických 
pracovišť. Jedním z nich je i Ondrej Beláň, který denně tráví hodiny v laboratoři.
Pracuje na výzkumu, který si zvolil v rámci speciálního studijního 
modulu, jenž od loňského akademického roku zavedla Lékařská fakulta 
MU. Pregraduální Program prO mOtivované studenty lékařství s rozší-
řenou vědeckou přípravou označovaný jako P-PooL má za cíl podchytit 
talentované studenty a soustředit jejich přípravu na to, aby se z nich 
stali špičkoví pracovníci v oblasti biomedicíny nebo kliničtí lékaři 
schopní dalšího vzdělávání. V Česku jde o unikátní projekt.

Beláň díky tomu už spolupracoval například na výzkumu léčiv 
potlačujících rakovinotvorné bílkoviny. V laboratoři tráví dlouhé 
hodiny. „Během semestru jsem tam častokrát byl každý den mezi 
semináři i po škole, ve zkouškovém se to ale zredukovalo,“ řekl student, 
který jinak zkoumá vlastnosti DNA.

Na deoxyribonukleové kyselině, nositelce genetické informace, 
ho zajímají mechanismy oprav v případě, že je poškozená. „Studuju 
molekuly, které zabraňují rozvoji škodlivých mutací nebo chyb v genech, 
které mohou mít pro buňky fatální následky,“ popsal svůj vědecký zájem 
mladý medik pracující v Laboratoři rekombinace a opravy DNA.

Vědecká práce? To jsou i slepé uličky

Podle jeho slov je mezi střední školou a univerzitou obrovský skok. 
Nároky na odvedenou práci a úroveň znalostí jsou podle něj vyšší 
a mnohem víc se na vysoké škole také diskutuje o studovaných téma-
tech. Zcela jiná je podle něj i vědecká práce. „V různých středoškolských 

soutěžích a olympiádách jde z poloviny o teoretické znalosti a řeší se 
tam vymodelované úlohy, které se od reality podstatně liší. Skutečné 
výzkumy nejsou jednoduché a s daným výsledkem. Jde o velké pro-
jekty, které mají různé cesty hledání řešení. I slepé,“ doplnil Beláň.

Inspirující je pro něj také prostředí univerzitního kampusu 
v Bohunicích. „Když se tu člověk přestane ztrácet, tak zjistí, že kampus 
je výjimečný v tom, že je tu na jednom místě řada špičkových praco-
višť,“ vyzdvihuje student. I když tráví v laboratoři někdy i pět hodin 
denně, najde si čas i na jiné aktivity. „Rád sportuju a hraju na kytaru. 
A samozřejmě si občas s kolegy zajdeme na pivo,“ svěřil se medik.

Ke studiu medicíny Beláně inspirovali lidé v jeho okolí, lékaři věnu-
jící se vědě. Právě proto si zvolil Masarykovu univerzitu, která přišla 
s nabídkou rozšířeného vědeckého studia. „Od prvního týdne jsem byl 
z programu hodně nadšený. Prohlídky různých laboratoří mě docela 
dostaly. Ale je to první, zahajovací ročník, takže myslím, že to nejlepší 
a nejzajímavější teprve přijde,“ dodal s úsměvem Beláň. 

P-PooL je v podstatě nástavba k magisterskému programu Všeobecné 
lékařství. Jeho účastníci se nad rámec standardního studia účastní 
různých odborných přednášek a seminářů. Po celých šest let budou 
mít navíc povinný předmět Vědecká příprava a především budou pod 
vedením školitelů pracovat na své vlastní vědecké práci.

Text: Ema Wiesnerová
Foto: Ludmila Korešová

  Už od prváku 
v biomedicínské laboratoři

Kampus je výjimečný v tom, že je na jednom místě řada špičkových pracovišť.
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Ekonomické disciplíny podle Moniky 
Jamborové nemusí sloužit pouze 
komerčním účelům, ale mohou sloužit 
vyššímu dobru. Mluví z vlastní 
zkušenosti. V Iráku vedla misi na 
rozvoj občanské společnosti pořádanou 
neziskovou organizací Člověk v tísni, 
v níž dnes pracuje. Přitom pokračuje 
v postgraduálním studiu na Ekonomicko- 
-správní fakultě MU, kterou vystudovala.  
Jaká je práce v neziskovém sektoru a jaké 
to je, prožít dva roky v nestabilní zemi?

Jak se vám daří propojit ekonomické vzdělání zaměřené na gene-
rování zisku a práci v neziskové organizaci, která se naopak zamě-
řuje na nezištnou pomoc? Nepře se to ve vás?
Vůbec ne. Mezi mými kolegy i studenty na škole je mnoho lidí, kteří 
ekonomii studují, ale nejsou úplně komerčně založení. Že je ekonomie 
čistě komerční, je spíše takový mýtus. Myslím, že mnoho lidí by chtělo 
zkombinovat ekonomické finanční vzdělání s něčím, co dává trochu 
větší smysl. Já jsem se vždy snažila tyto dva světy skloubit. Ekonomie 
mě baví, ale zároveň nechci mít pocit, že má moje práce užitek jen pro 
mě nebo nějakou firmu. Měla by mít užitek pro celou společnost.

Neziskový sektor ale není zrovna oblastí, kde by si člověk vydě-
lal. Může být atraktivní pro mladé lidi, kteří ještě nejsou finančně 
zajištění?
Je bohužel pravda, že platy pro absolventy ekonomie v komerčním 
sektoru jsou s platy v tom neziskovém nesrovnatelné. Ale existuje 

Cílem humanitární mise 
není předělat myšlení lidí

Existuje hodně lidí, 
pro které nejsou peníze 

to zásadní.
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hodně lidí, pro které peníze nejsou to zásadní. Když jsme nedávno 
hledali posilu do týmu, mnoho zájemců z finančního sektoru říkalo, 
že peněžní motivace u nich po nějaké době opadla. 

Proč vy jste šla do Člověka v tísni?
Mnoho lidí nás vnímá jako samaritány, kteří chtějí zachraňovat svět. 
My ale jen chceme dělat něco, co je užitečné pro co největší spektrum 
lidí. Když jsem ještě na vysoké škole přemýšlela o tom, co bych chtěla 
dělat, věděla jsem, že bych nemohla pracovat pro nějakou firmu, která 
vyrábí prací prášky. V neziskovém sektoru jsou zajímavější projekty. 
Když vyrábíte prací prášky, máte jeden cíl, který sledujete. My sledu-
jeme daleko více cílů a musíme je sladit. Je to pestřejší práce. 

Člověk v tísni vysílá humanitární pracovníky na mise do rozvojo-
vých zemí. Jak se může člověk do humanitární akce zapojit? 
Člověk v tísni je jedinečný v tom, že dává příležitost lidem, kteří nemají 
tolik zkušeností, ale chtějí se učit a mají odvahu někam vyjet. Mož-
ností, jak se zapojit, je celá řada. Stáže jsou různé, od mapování, sběru 
dat až po sofistikovanější úkoly, kdy dostanete na starost například 
vzdělávací projekt. U této organizace je unikátní to, že vždy stavěla na 
mladých lidech. Pokud si člověk věří, má odvahu, motivaci a schopnosti 
a je ochoten se učit, tak se může v krátkém čase stát plnohodnotným 
pracovníkem.

Nemůže být nedostatek zkušeností přijímaných pracovníků na 
úkor kvality jejich práce na misi?
Práce je to odpovědná, do humanitárního pracovníka vkládáme velké 
množství důvěry a autonomie. Vybraný na misi projde několikastup-
ňovým výběrovým řízením. Zjišťujeme jeho motivaci, proškolíme ho, 
následně prochází testy, které zkoumají psychickou stabilitu. Třeba 
jestli v rozčilení není konfliktní, jestli je schopen kulturní citlivosti 
a podobně. 

Jak jsou na tom Češi s uvědomělostí k humanitární pomoci?
Obecně jsou Češi velmi uvědomělí, co se týče pomoci a rozvojové spolu-
práce. Například při některých událostech nebo katastrofách se zvedá 
velká vlna solidarity v míře, která není srovnatelná s okolními zeměmi.

Účastnila jste se rozvojové mise v Iráku. Jak na tuto práci vzpo-
mínáte?
V Iráku jsem byla dva roky a vzpomínám na ně velmi pozitivně. Je to 
nesmírně zajímavá země a Iráčané jsou velice inspirativní. Na dru-
hou stranu to bylo chvílemi velmi náročné. Jela jsem tam jako ekonom 
a poté jsem se stala vedoucí mise s několika projekty na rozvoj občan-
ské společnosti. Hledali jsme iniciativu mezi místními neziskovými 
organizacemi, které jsme se snažili podpořit v jejich činnosti a pro-
fesionalizovat. 

Vidíte zpětně v Iráku efekt vaší práce?
Ano. I přesto, že je na místě dost složitá situace a země není společen-
sky ani politicky stabilní, je skvělé vidět, jak místní neziskové organi-
zace fungují. Pokračují s aktivitami a na jejich současných projektech 
vidíme, že jsou inspirované tím, co jsme dělali společně. Na severu 
Iráku jsme se zase snažili, aby vzdělávací inovace převzalo minister-
stvo školství, školy a vzdělávací instituce a zabudovaly je do svých 
osnov. To se povedlo a projekty žijí dál.

Takový pobyt musí být psychicky i fyzicky náročný. Na co je 
potřeba se před odjezdem na stáž připravit?
Každému bych poradila, aby byl otevřený, co se týče svých očekávání 
toho, jak to má vypadat nebo probíhat. Aby neměl pocit, že tam jede 

napravit přemýšlení místních obyvatel. Nepřijíždíme tam z pozice 
bílého kolonizátora naučit místní, jak se mají věci dělat, ale jedeme 
jim pomoct a podpořit je. Člověk by také měl být ochoten chovat se 
kulturně citlivě. S respektem nahlížet na místní zvyky, dodržovat způ-
sob oblékání a podobně. 

Na co jste si musela v Iráku delší dobu zvykat?
Občas je nutné připravit se na určité omezení své svobody, na někte-
rých misích není možné se neomezeně pohybovat. Člověk musí být 
připraven trávit delší čas v nějakém domě pro hosty, není možné 
pokračovat v koníčcích, jde pouze o práci. Pracuje se také více než 
v běžné práci, pracovní nasazení je velké. Člověk je tam pod stresem 
a navíc omezený na určitou skupinu lidí, se kterými pracuje. Nemáte 
tam podpůrný systém v podobě rodiny a přátel, který je tady. Teprve 
po půl roce jsem poprvé měla pocit, že té zemi aspoň trošičku rozumím. 
Na druhou stranu je ta práce sama o sobě tak naplňující, že ty dva roky 
člověku utečou, ani neví jak.

Text: Dita Chovancová
Foto: Ondřej Surý
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Chůze je zdánlivě ten nejjednodušší pohyb, 
ale to, jak ho člověk vykonává, má vliv na 
spoustu dalších procesů v těle. Může být 
dobrý i špatný – řada lidí má totiž s chůzí, 
aniž by o tom věděli, problémy. Ví o tom 
ale na Fakultě sportovních studií MU, kde 
lidské kroky zkoumají a spolu s obuvnickou 
firmou navrhují pomůcky do bot a boty, 
které pomáhají problémy řešit.
Někdo má nadváhu, jiný svoje nohy špatně obouvá. Nic z toho není 
podle vědců z fakulty sportovních studií dobré a projevuje se to pro-
padlou nožní klenbou, která pak nefunguje tak, jak má. Někdo se s potí-
žemi potýká dlouhodobě, u jiného to může být krátkodobá záležitost.

To druhé je i případ těhotných žen, jejichž chůzi sleduje Martin 
Vaváček. „Dochází k nám na měření, při kterém jejich pohyb snímáme 
několika kamerami, a pak se na něj rozfázovaně díváme. Přístroje nám 
dávají spoustu dat, ve kterých je obtížné se vyznat, ale když se odfil-
truje to, co nepotřebujeme, tak nám to otvírá úplně novou dimenzi,“ 
přibližuje Vaváček metodu, které se říká biomechanická videoanalýza.

Budoucí maminky jsou pro něj a jeho kolegy něco jako model. Díky 
tomu, že v relativně krátkém časovém úseku přibírají na váze a pak 
kila zase shazují (no dobře, většinou), mohou na nich vědci dobře sledo-

vat změny, které postihují lidi s nadváhou nebo obezitou. Právě to jsou 
časté spouštěče problémů s nožní klenbou nebo zdeformováním prstů.

Pozorování poskytují velice cenné informace. Jejich výsledky se 
pak využívají při vývoji pomůcek, které nohy pomáhají napravovat. 
Vaváček totiž patří do týmu, který se chůzí zabývá v mnoha různých 
ohledech. Jeho členové se už před několika lety dali dohromady s obuv-
níkem Josefem Hanákem. To jeho firma vyrábí boty, které funkčnost 
nohou vylepšují. Badatelé a Hanák společně nejdřív získali patent na 
speciální stélku, která se vkládá do bot, a později vytvořili i celou botu, 
jež se dnes dělá v několika variantách.

Výzkum ale pokračuje. Vědci se teď chtějí zaměřit třeba na lidi posti-
žené cukrovkou, které často postihují problémy s odumíráním tkáně 
na nohách, což může končit až amputací. Jinou oblast bádání předsta-
vuje už zmíněná studie těhotných žen, na které pracuje Vaváček.

Do Brna přišel před rokem z Bratislavy, a to hlavně proto, že ho 
zajímá právě biomechanická videoanalýza, pro kterou jsou v Brně 
všechny potřebné moderní přístroje. Všechno, co se na univerzitě 
naučí, by pak rád využil ve svém zamilovaném sportu. „Dělám voltiž, 
což je taková gymnastika na koních. Musí se při ní dělat velice přesné 
pohyby, záleží na každé maličkosti, a proto je důležité vědět, co pohyb 
dělá s tělem koně i jezdce,“ vysvětluje Vaváček, který se díky zajímavé 
metodě dostane přesně k tomu, co potřebuje vědět.

Text: Martina Fojtů
Foto: Archiv Muni

I chůze je věda, 
ukazují na fakultě sportovních studií

Pomáháme s vývojem
 

pomůcek, které n
apravují 

lidem nohy.
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Hokej v Brně, to je zážitek a skoro 
náboženství. Platí to nejen pro 
extraligovou Kometu, ale i pro Hokejový 
souboj univerzit mezi týmy Masarykovy 
univerzity a Vysokého učení technického, 
který už několik let pořádají studenti 
a absolventi MU. V posledních dvou letech 
souboji vládne družstvo MUNI, které 
nastupuje stejně jako Kometa v modrých 
dresech.

Nejdřív se hrálo v maskách, jen tak pro radost a zábavu, letos je to 
ale už počtvrté, co se do utkání půjde naostro a na výsledku opravdu 
záleží. Zápas má atmosféru jako zápasy vrcholné fáze extraligy. 

„Bylo to skvělé! Ještě když jsem byl profesionál, hrál jsem na mist-
rovství světa v Kanadě, kde bylo na stadionu 25 tisíc lidí. Tady nadě-
lalo stejný hluk sedm tisíc,“ vzpomíná Simen Brekke, který se loni do 
výběru dostal poprvé, ale rozhodně ne omylem.

Student lékařské fakulty na první pohled nevypadá jako Čech, 
a když se představí a promluví, má člověk jasno. Ne, Simen vážně není 
Čech. Pochází z Norska a v Brně studuje v anglickém programu medi-
cínu.

Jeho cesta do Česka byla neobvyklá. „Do 20 jsem hrál profesionálně, 
ale pak jsem se zranil. Musel jsem toho nechat a najednou jsem řešil, 
co vlastně budu dělat místo hokeje,“ připomíná si nemilé období 
Simen.

Stejně jako hokej ho ale zajímala medicína, tak se vrhnul na ni. Potíž 
byla v tom, že kvůli své hokejové kariéře se nemohl úplně věnovat 
škole, takže neměl excelentní známky, které jsou v Norsku pro přijetí 
na medicínu potřeba. Měl tak dvě možnosti: buď se v Norsku dopraco-
vat k lepším, nebo neztrácet čas a jít studovat jinam. 

Brno lákalo novostí

Ano, rozhodl se pro to druhé. Přihlášku si podával do Maďarska a do Česka, 
zkoušel Prahu i  Brno. Dostal se všude a rozhodl se pro moravskou metro-
poli. „Praha má skvělou reputaci, vypadá tak nějak vážně a starobyle. Ale 
pak jsem přijel do Brna, viděl jsem nový kampus a všechno se mi zdálo 
nové a svěží, tak jsem zůstal tady,“ líčí někdejší naděje norského hokeje.

Ve svém českém okolí přirozeně budí pozornost a pořád dokola odpo-
vídá na otázku, proč si vlastně vybral Česko. Pokládají mu ji i spoluhráči 
z týmu, se kterým si teď každou neděli chodí pro radost zahrát do hoke-
jových hal za brněnskými Lužánkami. Mimochodem, je to jedna z mála 
otázek. Spoluhráči podle Simena neumí moc anglicky a on, uznává, s češ-
tinou také dost bojuje. „Ale zlepšuju se,“ říká 23letý Nor, kterému nic 
jiného nezbývá, protože ve vyšších ročnících bude na praxi komunikovat 
s českými pacienty. 

Odpověď dává prý všem stejnou. „Byl jsem tady kdysi na hokejovém 
kempu Slavie a od té doby se mi hrozně líbí vaše hokejová kultura a vůbec 
povaha lidí,“ vysvětluje Simen, který se ale přesto časem plánuje vrátit 
domů. Až dodělá školu v Česku, chce se stát ortopedem a pracovat jako 
lékař u hokejového týmu. Když už nemůže na patřičné úrovni hrát, chce 
se svým zamilovaným sportem zůstat spojený aspoň takhle.

Text: Martina Fojtů
Foto: Tomáš Hájek

Hokejový souboj v číslech

7000 diváků  se vejde do brněnské hokejové arény Rondo. Při 
posledních dvou ročnících Hokejového souboje univerzit bylo 
beznadějně vyprodáno podobně jako na extraligové zápasy 
Komety Brno. 5:3 porazil loni tým Masarykovy univerzity hráče 
Vysokého učení technického.

Norský hokejista 
se v Brně stane lékařem Přijel jsem do Brna, 

viděl nový k
ampus,  

všechno s
e mi zdálo  

svěží, a tak
 jsem  

zůstal tady.
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Geograf  Filip Hrbáček se o polární oblasti 
a výzkum klimatu zajímal už na střední 
škole. Na Masarykovu univerzitu sice 
původně nastoupil na obor učitelství 
geografie a historie, ale velmi brzy se zaměřil 
jen na fyzickou geografii a začal se zajímat 
o Antarktidu, kde univerzita provozuje 
vlastní vědeckou stanici.

Kvůli svému zájmu o ledový kontinent si nynější doktorský student 
Hrbáček změnil na poslední chvíli dokonce i téma bakalářské práce 
a začal se věnovat podmínkám v okolí antarktické stanice postavené na 
ostrově Jamese Rosse. Studoval především teplotní a vlhkostní změny 
půdy. Letos měl poprvé možnost se na tento kontinent vypravit osobně.

„Do výpravy jsem se dostal přes konkurz jako první náhradník 
a zabýval jsem se aktivní vrstvou permafrostu. To je svrchní část půdy, 
která během léta rozmrzá. V současnosti asi do hloubky padesáti centi-
metrů, ale podle nejnovějších odhadů to kvůli oteplování může být na 
konci století až do hloubky několika metrů a většina půdy v polárních 
oblastech bude rozmrzlá trvale,“ popsal svůj výzkum Hrbáček.

Přímo na ostrově Jamese Rosse tak s kolegy postupně obešli deset 
trvalých stanic, které měří meteorologické údaje, ale také půdní tep-
loty a některé z nich i úroveň slunečního záření. „Ta je důležitá mimo 
jiné jako informace o tom, kolik energie se dostává k povrchu. Stanice 
jinak měří teplotu půdy buď do hloubky půl metru, nebo až dvou 
metrů,“ uvedl geograf.

Kromě stažení dat z měřicích stanic pak sbíral také vzorky hornin. 
Ty si dovezl zpět do Česka k další analýze. Bylo jich třicet kilo. „V labo-
ratoři zjišťuju další vlastnosti konkrétních vzorků půdy, které souvi-

sejí s její schopností vést teplo, například zrnitost,“ upřesnil Hrbáček 
s tím, že přímo na vědecké stanici není čas ani vybavení k provedení 
kompletní analýzy vzorků.

Výpravy, které na ostrově Jamese Rosse vědci podnikali, byly různě 
dlouhé. Nejdelší trasy, při nichž obešli dvě až tři stanice a kromě stažení 
dat je také zkontrolovali a udělali základní opravy, měly až pětatřicet kilo-
metrů. „Možná to někomu přijde málo, ale pohyb v Antarktidě v době 
tamního léta je extrémně náročný. I mě překvapilo, jak těžké je chodit 
po tamní rozmrzlé půdě. Když máte štěstí, boříte se jen po podrážky, při 
větší smůle zajedete do bláta až po kotníky,“ poznamenal doktorand.

Z jedné z výprav si ale odnesl opravdu silný zážitek. „Poštěstilo se 
nám, že jsme šli v noci. Byl tam opravdu klid, nebyl slyšet ani diesela-
gregát stanice, jen přírodní ruch. Ten nejste schopní nikde jinde tak 
dobře vnímat, protože třeba u nás i uprostřed lesa k vám dolehne třeba 
zvuk ze vzdálené dálnice,“ zdůraznil geograf.

Kochat se krásami kontinentu přitom začal až pár hodin po přistání. 
„Na ostrov Jamese Rosse jsme jeli lodí a přiznám se, že ty mi nedělají 
nejlíp. A přestože to letos byla podle pamětníků nejklidnější plavba, 
můj první pocit po přistání byla velká úleva, že už stojím na pevné 
zemi,“ dodal Hrbáček.

Text: Ema Wiesnerová
Foto: Archiv F. Hrbáčka

První dojem z Antarktidy? 
   Pevná půda pod nohama
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Úžasné divadlo fyziky. 
  Rychlost světla změří v mikrovlnce

Speciální efekty jim dodává příroda, nadšení pro fyzikální jevy a schopnost srozumitelně 
je vysvětlit přidávají do svých představení členové Úžasného divadla fyziky (ÚDiF) sami. 
Výsledný mix je k vidění na řadě festivalů, ale také na školách, kde žákům a studentům 
předvádějí, že fyzika a věda rozhodně nejsou nuda.

„Předáváme radost z poznání a snažíme se probudit v lidech nadšení 
z pozorování světa kolem sebe,“ zní jedno z hesel na stránkách diva-
dla. Daří se jim to tak, že často nehrají jen pro diváky, ale i s diváky, 
kteří se stávají součástí jejich představení. „Když dáte lidem možnost 
vzít si pokus do ruky a hrát si s ním, velmi rychle se jich zmocní až 
dětsky upřímný zájem o pochopení toho, co právě vidí,“ uvedl jeden 
ze členů divadla Vojtěch Hanák.

Setkání se členy fyzikálního divadla může být hodně nakažlivé. 
Jejich chuť experimentovat a přicházet na kloub fungování růz-
ných věcí a jevů je nekonečná. Studenti a absolventi Přírodovědecké 
fakulty Masarykovy univerzity i další vědečtí nadšenci z ÚDiFu 
dokážou například rozezpívat obyčejnou stolní lampičku, zahrát 
melodii na polovinu sortimentu hobbymarketu nebo změřit rych-
lost světla v mikrovlnné troubě.

Podívejte se do Badatelny

To poslední si ostatně může každý, kdo mikrovlnku vlastní, vyzkou-
šet i doma. Stačí k tomu už jen pravítko a třeba čokoláda. Jak spolu 
souvisí kuchyňský spotřebič a fyzikální konstanta a jak může čoko-
láda zobrazit rychlost světla, na to se může každý podívat v prvním 
dílu populárně-vědeckého seriálu Badatelna, který vytváří univer-
zita právě ve spolupráci s Údifem a dalšími vědci.

Nejen Badatelnu o měření rychlosti světla, ale i další experimenty 
a vysvětlení některých fyzikálních jevů jsou k vidění na stránkách 
věda.muni.cz, které se věnují zpravodajství o výzkumu na Masary-
kově univerzitě.

„Číst dlouhé a složité vědecké články nebo jen středoškolské učeb-
nice může mnohé studenty od přírodních věd odradit. Badatelnou 

chceme ukázat, že objevování přírodních zákonitostí nemusí být 
vůbec nuda,“ popsal důvody vzniku videosérie šéfredaktor věda.
muni.cz David Povolný.

Zatím vzniklo deset dílů Badatelny, které jsou k vidění i na You-
tube kanálu Milujeme vědu, a na dalších se pracuje. Už teď se mohou 
zájemci podívat například na to, jak se stát neviditelným, nebo si 
ověřit, proč některé věci do mikrovlnné trouby opravdu nepatří. 
Biologický díl pak zase ukáže, jak doma izolovat DNA třeba z jahody.

/ScienceMuni

Text: Ema Wiesnerová
Foto: Archiv Muni
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Na svém kontě má dva úspěšné romány 
a jako kurátorka výtvarného umění také 
celou řadu významných projektů a výstav. 
Čtyřiatřicetiletá absolventka Filozofické 
fakulty MU Kateřina Tučková dnes patří 
mezi nejvýraznější české spisovatelky.

Její první literární práce v yšly v  časopisu Tvar v  roce  2003 
a v roce 2006 vydala novelu Montespaniáda. Širší veřejnost i kritiky 
však zaujal až její druhý počin, román Vyhnání Gerty Schnirch, který 
vyšel o tři roky později. Věnovala se v něm pro mnohé kontroverz-
nímu tématu poválečného divokého odsunu Němců z Brna. I její druhý 
román Žítkovské bohyně, který vyšel před dvěma lety, se soustředí 
na málo známé momenty naší historie. Přibližuje fenomén léčitelek 
z oblasti Bílých Karpat.

Oba vaše oceňované romány vycházejí z reality. Proč? Není jedno-
dušší napsat zcela fiktivní dílo?
Nevím, nepřemýšlela jsem o tom, co je lehčí. Následuji svou potřebu 
něco si skrze témata, která si vybírám, vysvětlit. Seznámit se, a tak i čte-
náře, s bílými místy naší historie, s příběhy, které by neměly zůstat 

oslyšeny. Ale i když ty knihy vycházejí z reality, je v nich velký podíl 
fikce, takže svět fantazie nešidím.

Jak jste se vlastně k tématům obou románů dostala?
Příběh československé Němky Gerty jsem našla v místech, kde bydlím, 
v brněnském Bronxu, který je dodnes něco jako brněnské Sudety. Je 
to obrovsky inspirativní místo, kterým v průběhu 20. století prošlo 
několik různých skupin obyvatel. Považuji za šťastnou náhodu, že jsem 
se v něm usadila i já a mohla tyto příběhy objevovat. A o žítkovských 
bohyních mi poprvé řekl můj kamarád, historik David Kovařík, se kte-
rým jsem konzultovala už předchozí román.

Hodně pracujete s lidmi, pamětníky. Ovlivňují vás podobná 
setkání i v osobním životě?
Velmi mě ovlivňují. Díky pamětníkům a příběhům, o které se se mnou 
dělí, nahlížím dvacáté století jinak než vlastní zkušeností. To je pro mě 
ohromně cenné.

Práce na podobném románu jistě není jednoduchá. Co všechno si 
musíte zjistit a kolik vám to zabere času?
Většinou tři roky. První rok zkoumám, sbírám materiál, kontaktuji 
pamětníky, druhý rok k nim jezdím, poznávám místa, kde se příběh 
odehrával, a už i něco píšu. Teprve třetí rok je o ustavičném psaní 

Práce na románu 
                         mi trvá tři roky
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a přepisování, redakčních úpravách a finiši. Letos jsem v druhém roce 
práce.

Takže pracujete na dalším románu? O čem bude?
Ano, pracuji, ale nerada bych o tom ještě mluvila, potřebuji si ještě chvíli 
držet napětí příběhu v sobě. Mohu prozradit snad jen to, že v něm budu 
zpracovávat další nediskutovanou problematiku druhé poloviny 20. století.

Píšete nárazově nebo jste spíš systematik?
Jsem systematická, práci si rozvrhuji, plánuji, mezitím průběžně načí-
tám, mám šuplíky a nástěnky na poznámky. Takže když nakonec sednu 
k psaní, píšu třeba osm deset hodin, ale podklady mám už připravené 
a zpracované z dřívějška.

Dá se psaním románů uživit?
Těžko. Ale s vydáním knihy přichází další možnosti publikování 
v časopisech a novinách a jiné přidružené literární práce, jako jsou 
autorská čtení. V souhrnu to pak jde.

Co byste poradila mladým lidem, kteří chtějí být spisovatelem či 
spisovatelkou?
Aby psali, zkoušeli nejrůznější literární útvary a nakonec se nebáli 
s někým to konzultovat a poslat do časopisů či nakladatelství.

Na filozofické fakultě jste vystudovala dějiny umění a bohemis-
tiku, jste kurátorkou a úspěšnou spisovatelkou. Pomohlo vám 
studium těchto oborů ve vaší kariéře?
Studium těchto oborů mi samozřejmě v počátcích velmi pomohlo. 
A hlavně mě nadchlo. Už během univerzitních let jsem toužila 
něco dělat. Začala jsem proto pořádat první výstavy a založila cenu 
pro mladé umělce ARSkontakt, díky níž mohli studenti vysokých 
výtvarných škol představit své práce v Praze a Brně. Také semináře 
tvůrčího psaní u doc. Zbyňka Fišera mi pomohly, získala jsem v nich 
hlavně fundovanou zpětnou vazbu a pak už jsem se nebála poslat 
své povídky do časopisů a nakladatelství, a tak to vlastně všechno 
začalo...

Jste spisovatelkou a zároveň kurátorkou. Je pro vás důležitější 
psaní nebo příprava výstav?
Myslím, že jsou to práce, které lze skloubit, nebo aspoň se mi to zatím 
daří. Snad si nebudu muset v budoucnosti vybírat.

Co pro vás bylo v oblasti kurátorské práce největší výzvou?
Asi výstava Transfer, kterou jsem dělala s Michaelem Rittsteinem. 
Představovala malířské ateliéry Akademie výtvarných umění v Praze 
a podařilo se nám ji v roce 2010 dostat do New Yorku a do Mnichova. 
Končila v brněnském Domě umění. To byla kurátorsky, organizačně 
i logisticky výstava, na které jsem se toho nejvíce naučila. Řada dal-
ších pro mě ale znamenala také hodně, třeba v pražském Mánesu uvá-
děná výstava Normální malba nebo literárně výtvarná výstava Slo-
vem i obrazem. Ostatně každá vernisáž, kterou končí velké přípravy 
výstavy, je právě ta nejdůležitější.

Připravujete aktuálně nějakou zajímavou výstavu?
Podílím se na velkém projektu, který na přelom roku 2014 a 2015 
chystá Moravská galerie. Výstava se bude jmenovat Moravský Man-
chester a představí dobu průmyslového rozkvětu našeho města 
v 19. a 20. století. Nepracuji na ní jako kurátorka, ale jako autorka pří-
běhu, který prochází celými dvěma stoletími, v nichž došlo ke vzmachu 
vlnařské výroby, kterou Brno světově proslulo. Během studijní pří-
pravy jsem našla plno zajímavých příběhů, které se v té době v ulicích 
našeho města odehrály a které se brzy odehrají i v prostoru výstavy 
v Uměleckoprůmyslovém paláci. Kromě toho, že je to výjimečně zají-
mavá práce, mám radost i z faktu, že se teď díky ní pracovně potkávám 
s řadou spolužáků z kateder historie a dějin umění brněnské filozo-
fické fakulty.

Můžete posoudit literární svět i svět výtvarníků. Kdo to má podle 
vás v současnosti těžší?
Každé začátky jsou těžké, jak u mladých výtvarníků, tak i u lite-
rátů. Je to doba stálých pochyb, prověřování nastoupené cesty, boje 
o pozornost, a tudíž i existenci. A to všechno je velmi zraňující. Pracuji 
s výtvarnými umělci a vidím, kolik vlastních prostředků do výtvar-
ných děl musejí vložit před tím, než jimi někoho osloví. Nepočítaje v to 
čas a energii. Proto je mortalita umělců, a často i velmi talentovaných, 
po ukončení studia tak velká. Ne každý dokáže žít na hraně. Problém 
je také v naší společnosti, nepřikládá estetice tak důležité místo. Na 
výstavy chodí málo lidí a ještě méně je ochotno koupit výtvarné dílo 
od začínajícího umělce. Ale to všechno nakonec ještě není nic proti 
poezii. Pokud se ptáte na to, kdo to má existenčně nejhorší, tak básníci 
skutečně vedou. 

Text: Ema Wiesnerová
Foto: Vojtěch Vlk

Mladý umělec  

to má těžké. Je to
 doba  

stálých pochyb, prověřován
í 

nastoupené cesty  

a boje o pozo
rnost.
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Měsíce příprav, dlouhá písemná podání, 
hodiny ústních tréninků a hlavně pořádnou 
dávku podložených argumentů. To vše 
v sobě zahrnuje celosvětová právnická 
soutěž Willem C. Vis International 
Commercial Arbitration Moot zaměřená na 
právo mezinárodního obchodu a rozhodčí 
řízení. Jedním z oceněných účastníků ve 
finále v Hongkongu byl i František Halfar 
z právnické fakulty, který získal cenu za 
výkon v ústním kole.
Kromě stovek hodin strávených přípravou na simulované rozhodčí 
řízení si student čtvrtého ročníku práv odnesl i postřehy, jak se jednot-
livé země liší výukou a přístupem. „Namlouval jsem si, že když máme 
dobrý argument, tak přece musí zabrat. Ale ukázalo se, že týmy, které 
ve finále dostaly hodně bodů, své myšlenky uměly hlavně hezky pre-
zentovat, byť logicky a vědomostně třeba až tak silné nebyly,“ popisuje 
Halfar.

Soutěž ho naučila prodat informace, které má zrovna k dispozici, 
a také být dostatečně flexibilní. „Člověk se musí přizpůsobit tribunálu 

a konkrétní situaci, ne mít jen naučenou patnáctiminutovou pohádku 
v angličtině,“ vysvětluje mladý právník.

Kromě toho ale musí mít i řádně nastudováno: Soutěží trávil 
sedmičlenný tým studentů čas téměř každý den během celého pod-
zimního i části jarního semestru včetně mnoha víkendů. Na roz-
díl od německých kolegů, kteří během příprav na světovou soutěž 
téměř nemusí chodit do školy, nedostali žádné fakultní úlevy. Jediný 
akademický bonus přišel v podobě šesti kreditů za dva volitelné 
předměty.

Do cvičného rozhodčího řízení by podle Františka neměli jít stu-
denti, kteří tomu nejsou ochotní věnovat velké množství času nebo 
ho zkrátka nemají. „Člověk se s tím musí absolutně během těch sedmi 
měsíců práce sžít, jinak to nejde,“ vysvětluje. „Pak to najednou skončí 
a člověk neví, co má dělat,“ dodává se smíchem.

Naopak tento intenzivní právnický trénink doporučuje všem, kteří 
se chtějí zdokonalit ve svých dovednostech a chtějí si užít pořádné 
klání na světové úrovni. „Člověka to vybičuje k výkonům, může před-
vést, co v něm je,“ potvrzuje Halfar. Za příjemnou tečku považuje výlet 
do Hongkongu, kde strávil celkem devět dní. Sice si kvůli přípravám 
na ústní vystoupení a průběhu soutěže užil metropoli pouze částečně, 
rozhodně ji ale všem doporučuje navštívit.

Text: Monika Stachoňová
Foto: Martin Kopáček

Studenti práva
trénovali rozhodčí řízení ve světové soutěži

Dobré argumenty
nestačí. Musíte je umět 

prezentovat.
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Adéla Rezková je vlastně už ve svých 
dvaceti letech veteránkou soutěží krásy. 
Titulů má několik, mezi nimi třeba Tvář 
Dobrého dne 2012 nebo Miss sympatie 
Soutěže superkrás. Nejvíc je ale hrdá právě 
na titul Miss Academia, který získala od 
odborné poroty letos na jaře.

Budoucí speciální pedagožka si výhry cení i proto, že se soutěž od 
těch ostatních lišila: „Už na castingu jsme prošly IQ testem, a dokonce 
pohovorem za plentou. Porota viděla jen naši siluetu. Na závěrečném 
galavečeru chyběla promenáda v plavkách. Organizátoři dávali důraz 
na to, jak vystupujeme. Chtěli dokázat, že nejkrásnější dívku můžou 
zvolit i bez toho, aby ji viděli ve spodním prádle.“

Stala se tak Adéla na své fakultě hvězdou? Vlastně ne. Vítězství 
v akademické soutěži krásy její studium příliš neovlivnilo. „Sice jsem 
kvůli soustředěním s Miss Academia nějaké přednášky vynechala, ale 
co se dalo, jsem si nahradila v jiném termínu nebo mi pomohli kama-
rádi, kteří mi ochotně poskytnuli své zápisky, abych se měla z čeho učit 
na zkoušky.“ A nějaká protekce u učitelů? „To ani náhodou!“ směje se 
zrzka. „Docela by mě překvapilo, kdyby o mé účasti v soutěži vůbec 
věděli!“

Ze skautky speciální pedagožkou

A tak se i s dalším titulem navíc dál Adéla protloukala prvním rokem 
studia speciální pedagogiky. „Odmalička jsem chtěla být učitelka. 
Dřív jsem dokonce vedla skupinu skautů. Ale děti umí být mnohdy 
nevděčné. Při práci s postiženými vidím větší prostor pro pomoc 
lidem,“ vysvětluje svou volbu oboru, který se věnuje dětem, jež se 
nevlezou do škatulky „normální“. Zaměřuje se na logopedii a surdo-
pedii, tedy na oblast poruch řeči a neslyšící. Učí se proto znakový 
jazyk.

„Zatím umím úplné základy jako pozdravit, rozloučit se, zeptat se 
na čas.“ Jejími nejoblíbenějšími znaky je trojice loď, divočák, porod. 
„Bylo to to první, co jsem ze znakového jazyka uměla. Na přednášce 
nám tak učitelka ukazovala, jaký nepatrný rozdíl mezi jednotlivými 
znaky může být. Do smrti na to nezapomenu!“

Masarykovu univerzitu si vybrala kvůli Brnu, pochází totiž z Uher-
ského Hradiště, které je od Brna hodinu cesty. A v Brně měla navíc 
spoustu starších spolužáků ze střední, kteří moravskou metropoli 
doporučovali jako fajn místo ke studiu. Adéle samotné se také vrylo 
pod kůži. „Večerní procházky na pevnost Špilberk uprostřed města, 
to jinde jen tak nezažijete,“ zasní se na chvíli.

Soutěže krásy jako škola sebevědomí

Jedno jí ale vystupování na pódiích před davy fanoušků přineslo. A to 
umění zapomenout na ostych z mluvení před publikem. Na seminářích 
se proto nebojí vstát a říct svůj názor i před cizími spolužáky.

Na otázku, co by zvítězilo, kdyby si musela vybrat mezi soutěžemi 
krásy a školou, odpovídá vyhýbavě: „Jsem ráda, že si vybírat nemusím. 
Naštěstí se mi daří tyto dvě oblasti kombinovat a soutěže krásy jsou pro 
mě příjemným zpestřením studia.“

Text: Martina Pelcová
Foto: Martin Kopáček

Nejkrásnější 
studentka roku 2014
umí divočáka ve znakovém jazyce

Soutěže miss 
mě zbavily trémy.
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V září mu vyšla kniha a pustil se do doprovodných vzdělávacích aktivit. Při rozhovoru 
nešetří svou konkurenci ani potenciální zájemce o své služby. Kromě znalostí týkajících 
se webového designu je známý i svým ostrým smíchem. Třicetiletý absolvent Fakulty 
informatiky MU Jan Řezáč ve svém osobním životě i kariéře rozhodně ví, kam směřuje.

Jak sám tvrdí, jeden z jeho oblíbených citátů zní: „Ve chvíli, kdy chceš 
uspět, musíš splnit dvě věci. Zaprvé neříkat lidem všechno.“ Na vysvět-
lenou dodává, že to je celý vtip. Když se pak začne smát na celé kolo, 
člověk rychle nabude dojmu, že se Jan ve světě byznysu i propletených 
lidských vazeb dobře orientuje.

Přitom začátek jeho kariéry zdaleka nebyl nijak raketový ani 
hvězdný, jak by se z přesvědčivého vystupování mohlo zdát. „Opus-
tila mě slečna, zjistil jsem, že mám spoustu volného času a kamarádi 
dělali ‚ty weby‘. Tak jsem na střední škole začínal,“ vzpomíná. Zpočátku 
vytvářel stránky pro skauty. Na neziskových projektech tedy šikovně 
natrénoval svou budoucí práci. V rámci procvičování také v průběhu 

let asi desetkrát redesignoval svůj blog. „Pak už mi na to nezbýval čas 
kvůli komerčním projektům,“ doplňuje brněnský konzultant webů.

Jak se ale vůbec k zakázkám pro nemocnice, univerzity, Komoru 
daňových poradců, ČTK, Plzeňský Prazdroj nebo Jihomoravské ino-
vační centrum dostává? „Postupnou a tvrdou prací,“ vystřelí ze sebe 
Honza, ale vzápětí odpověď koriguje: „Teď se tomu říká osobní bran-
ding, ale v praxi je to o tom, že lidi ví, kdo jsi, co děláš a proč by je to 
mělo zajímat. Což se dá podporovat různými způsoby,“ naznačuje. 
„Cesta k velkým zakázkám je tak relativně dlouhá. Nebo aspoň moje 
byla. A jednoznačná věc, která se mi vyplácí, je mít kamarády,“ pro-
zrazuje svou taktiku.

Jak uspět v byznysu? 
Dělat si kamarády a neříkat lidem vše
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Nové nápady zkoušejte v praxi

O takzvaném networkingu má ale specifické mínění. „Pokud člověk 
není autentický, tak to rychle všichni poznají,“ varuje Jan Řezáč. 
„Nemá cenu si dělat přátele pouze pro kšefty. Ale pokud máš rád lidi, 
a tudíž máš hodně přátel, tak to může spoustu věcí zjednodušit. Pak 
možná přijde i byznys.“ V tomto ohledu je podle něj zajímavá i vysoká 
škola, kde jsou vrstevníci, kteří se mohou v budoucnu propojit.

Rozhodně ale odmítá, že by vysoká škola vyřešila na startu jeho 
pracovní kariéry vše. Kdyby studoval jen na fakultě, jak říká, těžko 
by se naučil vše potřebné pro svou kariéru. „Zrovna webdesign je 
totiž disciplína, která je mezioborová. Ani jedna škola, fakulta či 
obor ho komplexně neřeší,“ vysvětluje Jan. „Je to částečně psycho-
logie, design, informatika i byznys. Tvrdě se to prolíná, od každého 
potřebuješ něco,“ dodává. Navíc je to obor, který se neustále rych-
leji rozpíná. „Je relativně těžké zůstat nahoře ve všech těch částech 
webdesignu, a to i v relativně úzkém výseku návrhu webových pre-
zentací, ve kterém se pohybuju já,“ doplňuje Řezáč.

Sám proto volí taktiku postupného studia dalších vědomostí, 
které klade na ty předchozí a dává si je do souvislostí. Nové nástroje 
i nápady pak obratem zkouší u klientů, aby zjistil, jak fungují, a mohl 
je případně posunout ještě dál. Vyplácí se mu strategie relativně 
úzce se specializovat, ale zároveň si vytvářet povědomí o různých 
dalších disciplínách, které jsou okolo, tedy z Ameriky pocházející 
model tak zvaného T-shaped profesionála. Ten využijí zejména free-
lanceři nebo menší firmy, jejichž zaměstnanci musí mít širší pře-

hled, zatímco velmi úzce zaměřené specialisty využijí spíše velké 
korporace.

Řešení musí hlavně fungovat

Nejoblíbenějším studijním materiálem jsou pro Honzu přes všechny 
online možnosti zatím stále knihy. „Moje zkušenost například s blo-
govými články je taková, že pokud v tom někdo skutečně nemá sys-
tém, tak jsou to spíš takové výkřiky do tmy. Zatímco kniha má struk-
turu a formu, takže se dají strukturovat i ty výkřiky do tmy,“ směje 
se webdesignér. Nastudované informace z kvalitních článků pak rád 
používá jako argumenty u klienta.

Své chlebodárce poznává se vším všudy: Nejprve se zorientuje 
v jejich byznysu, následně pozná zákazníky i jejich potřeby. „Pak 
teprve definuji problém, který budeme webem řešit,“ popisuje dál 
webdesignér. Zadavatel tedy obvykle přijde s myšlenkou, že by chtěl 
například redesignovat e-shop, a Jan mu dá poměrně přesnou vizi, jak 
by měl e-shop vypadat v budoucnu, nicméně bez jakékoliv konkrétní 
grafické interpretace nebo copywritingu.

Totálně v háji

Jak sám přiznává, horlivým posluchačem na fakultě informatiky za 
doby studia nebyl. „Vzájemně jsme se neobtěžovali. Nechtěli po mně 
nic, co by bylo nesplnitelné. Vznikl mi tím prostor, kdy jsem se mohl 
dovzdělávat v tom, v čem jsem sám chtěl,“ ohlíží se tvůrce webových 
prezentací. „Ale ve chvíli, kdy bych hrál World of Warcraft, tak jsem 
totálně v háji,“ zdůrazňuje.

Co mu škola ale stoprocentně dala, byla změna způsobu myšlení. 
A také vytvořila prostor k tréninku a praxi. Nejen budoucím infor-
matikům by proto doporučil, aby při škole pracovali, když už škola 
takový prostor umožňuje. Ať už v rámci fakultní praxe, nebo kdekoli 
jinde, klidně zadarmo nebo za malé peníze. Jinak následně ve světě 
byznysu těžce narazí.

Text: Monika Stachoňová
Foto: Ondřej Surý

Nejoblíbenějším studijním materiálem jsou pro mě přes všechny  online možnosti zatím stále knihy.



Zkoumat paleolit, raný středověk nebo další 
historická období mohou nejen studenti 
archeologie a historie, ale každý, kdo má 
aspoň trochu rád karetní hry. Studenti 
Filozofické fakulty MU totiž vytvořili novou 
sběratelskou karetní hru Impact, která je 
založená na sbírání výzkumných bodů.

Například Dolní Věstonice, Karel Absolon a Věstonická venuše gene-
rují dohromady minimálně čtyři výzkumné body za kolo, které mohou 
svému vlastníkovi rychle dopomoct k vítězství. Podobně je na tom 
kombinace raně středověkého Pohanska u Břeclavi, profesora Jiřího 
Macháčka a meče Kostilamu.

Díky hře mohou lidé zjistit a třeba se i naučit něco z historie a přede-
vším archeologie. „Chtěli jsme vytvořit hru, která by sloužila ke vzdělá-
vání a popularizaci vědy. Karty nám přišly jako dobrý nápad, a protože 
jsme archeologové, bylo zaměření jasné,“ uvedl její autor Michal Hla-
vica. Od nápadu k vydání základní herní sady to netrvalo ani dva roky.

Hru ocení studenti historických věd jako dobrou pomůcku k učení, 
ale i laická veřejnost, která může nahlédnout do práce archeologů. 
Karty totiž představují konkrétní archeologické lokality, artefakty, 

badatele a přibližují činnosti s archeologickou prací spojené. „Jsou 
tam také karty událostí, které hře dodávají dynamiku a občas 

i humorný ráz. Jde třeba o přívalové deště nebo nerudného 
zemědělce,“ přiblížil hru Hlavica.

Základní herní sada má 63 karet a je to průřez všemi 
historickými obdobími. Autoři se zatím z větší 

části soustředili na oblast jižní Moravy. Existuje také doplňková sada 
z velkomoravského období a studenti průběžně vydávají nové karty 
a chystají doplňkové balíčky. „Hra se oproti našim očekáváním rychle 
rozšířila. V květnu jsme v Brně uspořádali první turnaj, a hra dokonce 
zaujala i kolegy z univerzity v Krakově, a tak nám dobrovolníci úvodní 
edici přeložili do polštiny,“ dodal Hlavica.

Jednotlivá historická období se odlišují podle barvy. Každá karta 
má také tři hlavní vzdělávací prvky. Je to název, období, kterého se její 
obsah týká, a rozšiřující text, který se nevztahuje přímo ke hře, ale 
poskytuje řadu dalších informací a zajímavostí. Základní sadu a pravi-
dla navrhovali a testovali studenti archeologie, kteří jsou také autory 
originálních ilustrací.

Historie bojišť na zakopy.cz

Hra částečně vznikla v rámci výuky na ústavu archeologie a muzeolo-
gie filozofické fakulty, kde se pod hlavičkou evropského projektu začal 
vyučovat předmět zaměřený na popularizaci vědy a jejích výsledků. 
Kromě karetní hry studenti navrhli i další projekt, internetové stránky 
a diskusní fórum věnované archeologii bojišť: zákopy.cz.

Studenti a absolventi Masarykovy univerzity, kteří za webem stojí, 
se také pustili do průzkumu zachovalých bojišť a pozůstatků bojových 
operací z první světové války na severovýchodě Slovenska.

Archeologie bojišť se věnuje například různým typům opevnění, 
zkoumání bitevních polí, zajateckých táborů, vraků letadel či hrobů 
padlých vojáků, a to od pravěkých období až po nedávnou historii.

Text: Ema Wiesnerová
Foto: Archiv Muni

Karban 
  je v archeologii téměř povinnost

10% sleva 

na nákup základního balíčku karet Impact

www.facebook.com/impactcards

Do poznámky k objednávce 

uveďte: M
uni Extra
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Prokrastinovat je lidské, 
     tvrdí mladá psycholožka

Přestože se zdá, že prokrastinace jako 
pojem se stala módní záležitostí a zařadila 
se do běžného slovníku většiny studentů, 
hipsterů či motivátorů, neznamená to, že 
by nešlo o reálný jev. Tatiana Malatincová, 
doktorandka psychologie na filozofické 
fakultě, se věnuje systematickému 
zkoumání tohoto fenoménu.
Prokrastinace je definována jako výrazná a chronická tendence odklá-
dat plnění úkolů na pozdější dobu. Často to může být spojeno s úzkostí 
z dané činnosti. Někteří lidé ale prostě tvrdí, že je to jen hezké slovo 
pro lenost.

Podle mladé vědkyně ale jde o daleko komplexnější fenomén. 
V posledních letech se stal módním, protože popisuje jev, který ve 
společnosti zesílil. „Je tomu tak proto, že náš čas je méně strukturo-
ván z vnějšku. Například vysokoškolští studenti si sami organizují své 
povinnosti a mají velikou volnost v rozhodování,“ vysvětluje Malatin-
cová.

Právě volnost je paradoxně spouštěčem problému. „Svoboda vlastní 
volby je pro mozek obrovská zátěž. Když vám kamarád řekne, abyste 
vybrali hospodu, kam ten večer půjdete, máte problém se rozhod-
nout,“ popisuje psycholožka typickou situaci. „Lidé si myslí, že když 
vám dají možnost rozhodnout, budete z toho šťastní. Ve skutečnosti je 
volba velmi stresující a mnohdy vede k averzi vůči rozhodování samot-

nému. Což je pro prokrastinaci typické. Spíše než se rozhodnout pro 
to, kterým úkolem začneme, zůstáváme sedět za počítačem a klikáme 
na ty samé webové stránky pořád dokola,“ vysvětluje.

Na svém blogu s názvem Nejsme líní uveřejňuje Malatincová infor-
mace o příčinách prokrastinace a také možnostech, jak se s ní vypo-
řádat. „Hlavní je lidi informovat a inspirovat k řešení,“ říká psycho-
ložka. „Když člověk překoná své nežádoucí návyky, které jsou mnohdy 
silnější než touha dosáhnout cíle, může s prokrastinací zatočit,“ radí.

Výzkumem jevu se zabývá už bezmála deset let. „Chytlo mě to už 
v prvním ročníku studia, kdy nám kolegyně rozdávala dotazník o pro-
krastinaci. Je to úžasné téma, které se prolíná s motivační a sociální 
psychologií, osobnostní psychologií či patopsychologií,“ vysvětluje 
Malatincová.

„Zahraniční výzkumy se zatím zabývaly hlavně souvislostmi mezi 
prokrastinací a dalšími jevy, jako jsou osobnostní rysy nebo úzkost. 
Nyní vše směřuje spíše k pochopení jejích důsledků a vztahu k pří-
buzným patologickým jevům. Celý problém se tak rozpadá na další 
části, jako je vnímání času nebo seberegulace,“ objasňuje Malatincová.

Cílem jejího výzkumu je ověřit vlastní typologii prokrastinátorů 
a sledovat souvislosti mezi prokrastinací a dalšími jevy, jako je napří-
klad motivace. Prvním výsledkem její studie je právě rozdělení lidí do 
pěti typů na základě toho, jak dokážou pracovat na vytyčeném cíli, jak 
reagují na stres nebo na závazek.

>> www.nejsmelini.cz

Text: Eva Lalkovičová
Foto: Katarína Jablonská

Svoboda vlastní volby 
je pro mozek obrovská 

zátěž.
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Vybrat si ten správný obor na vysoké škole není pro mnohé mladé lidi jednoduché 
a každá pomoc a přístup k informacím se hodí. Na výběr jsou webové stránky univerzity, 
facebooková stránka a také síť ambasadorů, což jsou studenti na řadě středních škol 
v Česku i na Slovensku, kteří mají s univerzitou úzký vztah a spolužákům rádi pomohou.
Osobní zkušenost pak může udělat každý na dnech otevřených dveří, 
které v lednu a v únoru pořádá všech devět fakult Masarykovy uni-
verzity a jejichž přesné termíny najdete v profilech fakult na začátku 
Muni Extra. Druhý týden v září navíc fakulty otevírají své dveře spo-
lečně v jeden den. Ještě lépe si můžete osahat vysokoškolské prostředí 
při různých soutěžích a kurzech.

„Při těchto akcích ale nejde jen o seznámení se se zajímavými vědními 
obory a prostředím univerzity. Tím, co účastníky často přitahuje nejvíc, 
je kontakt s podobně zaměřenými studenty z jiných škol a příležitost 
k navázání vztahů se staršími kolegy z řad organizátorů. Ty se potom 
často hodí při samotném studiu na Masarykově univerzitě,“ uvedl garant 
kurzů přírodovědecké fakulty Michal Bulant.

Mezi zavedená klání patří InterSoB neboli soutěž pro INTERdiscipli-
nárně SOutěživé Bytosti. Je to jednodenní akce pro dvou- až čtyřčlenné 
týmy, která soutěžící provede zákulisím Masarykovy univerzity i Brnem 
a hlavně jim dá možnost poměřit své schopnosti v různých oblastech 
s dalšími lidmi. Na organizaci soutěže se podílejí zejména studenti z pří-
rodovědecké fakulty a fakulty informatiky.

Kdo se chce zaměřit na konkrétní vědní oblast, může využít další 
nabídku. Přírodovědci například pořádají ViBuCh, což je Vzdělávací e-kurz 
pro budoucí chemiky spojený se soutěží. Série úloh má za cíl představit stu-
dentům zajímavé oblasti chemie a také reálné výzkumné projekty. Nejlepší 

řešitelé se mohou zúčastnit praktického kurzu, nebo si dokonce zažádat 
o prominutí přijímacích zkoušek na několik chemických oborů.

Podobně fungují i korespondenční semináře zaměřené na ekologii  – 
KEKS, informatiku – KSI nebo matematiku – BRKOS. Kromě dlouho-
dobých akcí se každoročně chystají i jednodenní internetové týmové 
soutěže – zájemci o logiku a šifrování mohou řešit úlohy v rámci soutěže 
InterLoS, matematičtí nadšenci si mohou vyzkoušet své síly v soutěži 
MathRace.

Do laboratoří Masarykovy univerzity se dá dostat například i díky 
T-exkurzím, které pořádá Jihomoravské centrum mezinárodní mobility.

Text: Ema Wiesnerová
Foto: Archiv Muni

Poznejte univerzitu
      už na střední škole

Užitečné webové adresy

Ambasadoři MU – www.muni.cz/ambassadors
InterSoB – intersob.math.muni.cz
ViBuCh – vibuch.math.muni.cz
T-exkurze – jcmm.cz/t-exkurze
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