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Masarykova univerzita byla založena právě před devadesáti 
lety. Pouhého čtvrt roku po vzniku Československé republiky, 
28. ledna 1919, byl schválen zákon o zřízení „druhé české 
univerzity“ v Brně. Nešlo o žádné rozhodnutí „shora“, ale 
založení Masarykovy univerzity bylo vyústěním mnohaletého 
úsilí českých lidí ze všech společenských vrstev. Naši před-
kové věděli, že pro rozvoj společnosti je nezbytné mít kvalitní 
vzdělávací a vědeckou instituci. Proto prosazovali, aby vedle 
starobylé Univerzity Karlovy v Praze vznikla v Brně moderní, 
prestižní, česká univerzita. 

Masarykovo jméno získala naše vysoká škola nejen proto, 
že první československý prezident se již v období rakousko-
-uherské monarchie významně zasazoval za její vznik. Jméno 
T. G. Masaryka, jenž se stal tvůrcem i symbolem novodobé 
české (československé) státnosti, mělo být závazkem a sou-
časně zárukou kvality univerzity a vyjádřením jejího moder-
ního reformního programu. Zakladatelé univerzity by byli 
pravděpodobně překvapeni, jak dalekosáhle byla jejich vize 
po devadesáti letech existence naplněna a překročena.

Univerzita nežije z minulosti, ale patří k nejdynamičtěji se 
rozvíjejícím vysokých školám v evropském srovnání. To lze 
doložit několika čísly: v roce 1989 měla univerzita dva tisíce 
zaměstnanců a necelých deset tisíc studentů. Dnes, o dvacet 
let později, má přes čtyři tisíce zaměstnanců, více než čtyřicet 
tisíc studentů v řádných studijních programech a téměř dva-

cet tisíc dalších v různých formách celoživotního vzdělávání. 
Univerzita je také již několik let nejžádanější vysokou školou, 
každý rok obdržíme více než šedesát tisíc přihlášek. 

O čem tato čísla vypovídají a proč chce tolik lidí spojit svoji 
životní cestu právě s Masarykovou univerzitou? Odpovědí je 
kvalita: výborné studijní podmínky, mezinárodně oceňovaná 
elektronická podpora výuky, propojení výuky se špičkovým vý-
zkumem i s praxí, mezinárodní zkušenosti a kontakty, prostor 
pro vlastní aktivity a spoluvytváření studijní strategie, získání 
znalostí a dovedností umožňujících uspět na pracovním trhu 
nejen v České republice, vybavení a zázemí, jež snese nej-
přísnější mezinárodní srovnání. Univerzita byla a je průkopnicí 
mnoha aktivit zlepšujících studijní prostředí, např. jako první 
zaváděla strukturované studium, vytvořila studijní informační 
systém s možností široké participace studentů včetně hodno-
cení výuky, organizuje pro své studenty veletrh pracovních pří-
ležitostí, staví největší a nejmodernější univerzitní kampus. 

Masarykova univerzita je starší než většina ostatních čes-
kých vysokých škol, ale přece je o mnoho mladší než nejstarší 
z nich. Snoubí se v ní tedy tradice významné středoevropské 
univerzity s moderním duchem a reformním étosem, a to ji 
činí přitažlivou pro další generace mladých lidí.

Petr Fiala
rektor Masarykovy univerzity

Úvodní slovo rektora Masarykovy univerzity
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Vážení čtenáři,
právě jste si otevřeli letošní vydání magazínu 
Muni Extra, který pro vás připravili studenti a za-
městnanci Masarykovy univerzity a který by se 
vám mohl stát užitečným pomocníkem při volbě 
vysoké školy. Na více než padesáti stranách vám 
představíme prostředí Masarykovy univerzity tak, 
jak ho vnímají lidé, kteří zde strávili nebo tráví léta 
svého studia. 

Kdo chce činit závažná rozhodnutí, měl by 
být především dobře informovaný. Masarykova 
univerzita se rozhodla vyjít svým budoucím stu-
dentům naproti a poskytnout jim na následujících 
stránkách tolik poznatků a zajímavostí, kolik jen 
bude možné.

V magazínu Muni Extra najdete mnohé o po-
vaze jednotlivých fakult, dozvíte se přímo z úst 

studentů nebo mladých vědců, jaké to je studovat 
a vůbec žít na Masarykově univerzitě a v Brně. 
Od absolventů, kteří se prosadili v mnoha různo-
rodých profesích, se dozvíte, jak se jim daří po 
úspěšném ukončení studia. Ve vložené příloze na-
víc naleznete přehledný seznam všech studijních 
oborů nabízených aktuálně na celé univerzitě.

Věříme, že na jeho stránkách načerpáte podnět-
né informace, které vám umožní zvolit si svoji ces-
tu ke vzdělání tak, abyste byli především vy sami 
spokojeni. Budete-li nám chtít sdělit svůj názor 
k podobě magazínu, můžete nám napsat na e-mail  
muniextra@muni.cz.

Přejeme vám příjemné čtení.

redakce Muni Extra
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Právnická fakulta patří mezi čtveřici nejstarších fakult 
Masarykovy univerzity. Za téměř devadesát let své 
existence stihla projít mnoha dějinnými změnami 
a dnes se mezi odborníky ozývají hlasy, že jde o nej-
kvalitnější školu v České republice, kde můžete získat 
právní vzdělání. Potvrzují to ostatně i žebříčky oblíbe-
nosti zveřejňované v denním tisku.

Vysoké úrovni napomáhá i současná snaha o mezi-
národní rozměr školy, zavádění praktických forem výuky 
práva, pořádání řady konferencí a další aktivity. Fakulta 
se také pyšní řadou úspěšných absolventů, velkým 
množstvím partnerů z praxe a hlavně důrazem na své 
působení v hlavním městě české justice – Brně. Studen-
ti se proto mohou na škole setkat s takovými osobnost-
mi, jako je profesor Holländer nebo s tvůrci zásadního 
právnického blogu Jiné právo, na kterém si přední práv-
níci vyměňují názory o směřování svých oborů.

Vedle nabídky kvalitního vzdělání se Právnická fa-
kulta pyšní i skvělým umístěním na mapě. Sídlí jen 
několik minut jízdy tramvají z centra, nachází se blízko 
areálu kolejí a také v těsném sousedství Moravské 
zemské knihovny, jedné z největších v naší zemi. Pří-
mo v areálu fakulty se také nachází menza a v okolí je 
i dostatečné množství hospůdek, kde se může člověk 
osvěžit. Hned vedle leží příjemný park s hřištěm na 
pétanque.

Do studentského života se každý může zapojit 
prostřednictvím spolku ELSA, který je součástí me-
zinárodní sítě. Připravuje servis pro prváky, pořádá 
seznamovací víkendy a výlety, konference a semináře, 
veletrh pracovních příležitostí a řadu dalších akcí.
www.law.muni.cz

Právnická fakulta

Lékařská fakulta patří mezi čtyři zakládající fakulty 
Masarykovy univerzity, a působí tak na českém 
území už téměř devadesát let. V současnosti patří 
k nejprestižnějším lékařským fakultám v ČR.

Magisterský program Všeobecné lékařství trvá 
šest let a je vyučován v teoretických i klinických 
oborech. Připravuje absolventy na všechny typy 
předatestační praxe. Ve fakultních a mnoha dalších 
brněnských nemocnicích jsou studenti vyučováni 
na špičkových pracovištích mezinárodního formátu. 
Pětiletý magisterský program Stomatologie nabízí 
specializaci na zubní lékařství. Důraz je kladen na 
praktické vyučování, které probíhá na skvěle vybave-
ných klinikách. V bakalářských studijních programech 
jsou vzděláváni především budoucí pracovníci nelé-
kařských zdravotnických profesí a jejich další speciali-
zaci umožňují navazující magisterské programy.

Výuka se uskutečňuje ve dvou fakultních a čty-
řech brněnských nemocnicích a dále v samotné 

budově fakulty umístěné v centru Brna. Základna 
teoretických oborů se nachází v areálu univerzitního 
kampusu v bezprostřední blízkosti fakultní nemoc-
nice. Tam se také celá fakulta v budoucnu přesune. 
Zatím velké množství rozmanitých pracovišť zname-
ná dojíždění, v Brně je však v podstatě všude blízko, 
takže přesuny nepředstavují žádnou větší obtíž. Pří-
mo v budově fakulty v centru města je celouniverzit-
ní počítačová studovna, která je v provozu 24 hodin 
denně. Menza je vzdálena jen několik minut chůze. 
V suterénu se pak nachází bufet s teplými jídly.

Ze studentských spolků je na fakultě velmi aktivní 
tradiční Spolek mediků a International Federation of 
Medical Students` Associations. I když se studenti 
zrovna nestanou jejich aktivními členy, mohou přesto 
využít jejich pomoci při řešení studijních problémů, 
zúčastnit se akcí, které pořádají, jako jsou různé plesy 
a party, nebo s nimi vycestovat na zahraniční stáž.
www.med.muni.cz

Lékařská fakulta
Tradice Filozofické fakulty sahá až k samotným počát-
kům univerzity v roce 1921, kdy se otevřela pro prv-
ních 128 studentů. Od té doby urazila dlouhou cestu 
a dnes nabízí možnost vzdělání na dvaceti katedrách, 
ústavech a seminářích hned devíti tisícům studentů, 
o které pečuje téměř sedm stovek vyučujících a věd-
ců. Patří mezi nejlepší a nejžádanější humanitní fakulty 
v Česku.

Tradičními vědními obory na Filozofické fakultě jsou
historie, filozofie a filologie nejrůznějšího zaměření, od 
slovanské až po japanistiku. Fakulta také nabízí řadu 
nových směrů souvisejících s dějinami umění, hudeb-
ní vědou a psychologií. Je proto nejlepším místem pro 
všechny budoucí jazykové odborníky – překladatele 
či tlumočníky, archeology, zaměstnance kulturních 
institucí, literární, filmové i divadelní teoretiky a kriti-
ky a řadu dalších. Její absolventi se mohou stát také 
učiteli na středních školách. Ti nejlepší najdou své 

uplatnění přímo na univerzitách a jiných vědeckých 
pracovištích.

Fakulta se může chlubit velkou knihovnou přímo 
v areálu fakulty, velkým množstvím snadno přístup-
ných počítačů, dvěma příjemnými bufety a také skvě-
lým umístěním v centru města, jen jednu zastávku 
tramvaje nebo pár minut pěšky od historického i sou-
časného středu všeho brněnského dění. Ve dvou areá-
lech fakulty, které jsou od sebe vzdáleny jen necelých 
sto metrů, najde student vše, co potřebuje. Hlavně 
v létě ocení dva příjemně zelené dvorky s lavičkami.

Studentský klub Krmítko se na fakultě stará o řadu 
kulturních akcí jako jsou výstavy, autorská čtení nebo 
promítání filmů. Na podzim i na jaře pořádá místní stu-
dentský spolek minifestivaly a řadu dalších akcí včetně 
plesu. Fakulta je proslulá koncentrací hospůdek, re-
staurací a kaváren, které se nacházejí v její blízkosti.
www.phil.muni.cz

Co fakulta, 
to vlastní 
svět

Filozofická fakulta

autor: redakce
foto: Ivana Rusková, archiv MU

Přírodovědecká fakulta je další ze čtveřice nejstar-
ších fakult Masarykovy univerzity. Pro první studen-
ty se otevřela už v roce 1921. Obory, které nabízí, 
pokrývají široké spektrum přírodních věd o Zemi, 
přes chemii a biochemii, fyziku a matematiku až po 
botaniku a zoologii. V době současného zvýšeného 
zájmu o humanitní studia jde o obory, které jsou na 
trhu práce velmi žádané.

Studium na Přírodovědecké fakultě je zaměře-
no velmi prakticky na práci s konkrétními příklady 
v terénu a v laboratořích. Neklade se tolik důraz na 
psaní seminárních prací, ale na vlastní práci ve cvi-
čeních. Výuka a výzkum jdou ruku v ruce a studen-
ti se velmi brzy sami zapojují do výzkumné práce. 
Součástí fakulty je řada špičkových pracovišť, které 
dosahují velkých mezinárodních úspěchů. Patří mezi 
ně třeba Výzkumné centrum pro chemii životního 

prostředí a ekotoxikologii nebo Národní centrum 
pro výzkum biomolekul a řada dalších.

Fakulta je velmi rozsáhlá, a proto jsou její pra-
coviště rozptýlena po celém Brně. Její srdce se 
nicméně nachází jen několik minut jízdy tramvají od 
centra. Toto místo nabízí příjemnou botanickou za-
hradu, počítačové studovny, zbrusu novou knihovnu 
a také bufet s teplými jídly. Do některé z univerzit-
ních menz je to také jen co by kamenem dohodil. 
Do budoucna se nicméně plánuje velký přesun do 
nově budovaného moderního univerzitního kampu-
su, kde už nyní sídlí velká část fakulty.

Na fakultě nespí ani studentský život. Různé 
výlety, semináře, ples i příjemná posezení tradičně 
připravuje Spolek přírodovědců, jehož členem se 
může stát každý student.
www.sci.muni.cz

Přírodovědecká fakulta
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Dny otevřených dveří
Právnická fakulta: 15. 1. 2009 v 15.00 hod
Lékařská fakulta: 21. 11. 2008 v 15.00, 22. 11. 2008 v 9.00 a 11.00 hod
Přírodovědecká fakulta:  24. 1. a 27. 1. 2009 
Filozofická fakulta:  23. 1. 2009
Pedagogická fakulta:  10. 1. 2009 
Ekonomicko-správní fakulta: 8. 1. 2009 od 13.00 hod
Fakulta informatiky: 22. 1., 29. 1. a 5. 2. 2009 
Fakulta sociálních studií:  23. 1. 2009 
Fakulta sportovních studií:  3. 2. 2009 ve 13.00 hod

Fakulta informatiky byla na Masarykově univerzitě 
založena v roce 1994 jako první samostatná fakulta 
tohoto druhu v Česku. Zdejších jedenáct laboratoří, 
mezi než patří například Laboratoř interakce člově-
ka s počítačem nebo Laboratoř bezpečnosti a apli-
kované kryptografie, je vybaveno nejmodernějšími
technologiemi. Zabývají se výzkumnou činností 
a šikovným studentům umožňují ověřit si získané 
poznatky v praxi a také spolupracovat při psaní ba-
kalářské práce.

Fakulta sídlí v jediné budově, vzdálené jen několik 
minut jízdy trolejbusem či tramvají od centra. Budova 
tvoří kruh kolem příjemného travnatého dvorku, od-
kud se vchází do bufetu. Vysoká koncentrace infor-
matiků je ovšem hlavně v počítačové hale, kde stu-
denti najdou obrovské množství počítačů s různými 
operačními systémy. Na celé fakultě je více než dvě 

stě pracovních stanic, je ale vybavena i wi-fi signálem
a také koncovkami pro rychlé připojení k internetu.

Příjemnou výhodou Fakulty informatiky je nahrává-
ní velkého množství přednášek. Ty je možné okamžitě 
sledovat z pohodlí domova nebo si je o několik dní 
později stáhnout z internetu ve formě videozáznamu.

Fakulta informatiky také spolupracuje s vybranými 
IT společnostmi, které na fakultě pravidelně prezentují 
aktuální témata ze svých oborů, a ve spolupráci s nimi 
lze zpracovávat i diplomové práce. Studenti se tak 
mohou již velmi brzy profesně orientovat.

Velkou fakultní událostí je pravidelně konaný festi-
val filmů vyrobených přímo studenty za pomoci školní
techniky, stejně jako každoroční inscenace nějakého 
divadelního kousku. Obě události už si získaly jméno 
i mimo univerzitní půdu.
www.fi.muni.cz

Fakulta informatiky

Pedagogická fakulta vznikla už v roce 1946 jako pátá 
fakulta Masarykovy univerzity, a nedávno tak oslavila 
šedesáté výročí. Vyučuje se zde velké množství oborů 
s pedagogickým zaměřením od matematiky a fyziky, 
přes řadu cizích jazyků a občanskou výchovu až po 
sociální a speciální pedagogiku. Je tedy ideálním 
místem pro všechny budoucí pedagogické odborní-
ky a učitele, zejména pro ty, kteří směřují své kroky 
na základní školy.

Studenti Pedagogické fakulty si pochvalují přede-
vším dobrý kolektiv, který při studiu vzniká, a jeho 
velkou pestrost. Fakulta je poměrně velká, má řadu 
kateder a studijních oborů, přesto každý student vy-
chází ze společného základu. V něm prochází studiem 
filozofie, logiky, výpočetní techniky a speciální peda-
gogiky. Vedle vlastní specializace tedy každý získává 
i všeobecný rozhled.

V současnosti sídlí fakulta ve třech budovách roz-
místěných na jedné ulici jen kousek od sebe. Areály 
zahrnují jedno velké sportoviště a také příjemná místa 
ke studiu na trávníku a na lavičkách. Fakulta leží v blíz-
kosti centra, jen několik minut jízdy tramvají, a ani 
do některé z menz to není daleko. V blízkosti je řada 
restaurací a hospod, čajovna a fakulta je vybavena 
bufetem.

Aby studium nebylo jenom studium, je tu i Stu-
dentský klub Suterén, který pořádá řadu akcí, mezi 
něž patří plesy a Jarní semestrobraní. Oblibě se těší 
i filmový klub, mikulášské karaoke nebo sportovní tur-
naje. Působí zde i Pěvecký sbor Masarykovy univer-
zity, který byl vyhlášen sborem roku 2007. Na fakultě 
se také nově zformovalo družstvo mažoretek, které 
rádo uvítá nové členky.
www.ped.muni.cz

Pedagogická fakulta

Ekonomicko-správní fakulta vznikla v roce 1990 a je 
tedy první polistopadovou fakultou Masarykovy uni-
verzity. Od té doby však prošla řadou změn. Mimo jiné 
se přestěhovala do zcela nové, na míru ušité budovy 
v praktické blízkosti komplexu kolejí a menz, kousek 
od areálu brněnského výstaviště. Ačkoli není situo-
vána přímo v centru města, je snadno dosažitelná 
městskou hromadnou dopravou.

Během první dekády existence fakulty postupně 
narůstal počet studentů a dnes slouží více než čtyřem 
tisícům mladých lidí, kteří touží po kvalitním vzdělá-
ní v ekonomické oblasti. Kurzy zde zajišťuje celkem 
sedm kateder, které nabízejí celou řadu pestrých obo-
rů od finančního podnikání, přes veřejnou ekonomiku
až po podnikové hospodářství. Na fakultě je také mož-
né studovat obor Administration publique – veřejná 
správa, vyučovaný ve francouzštině.

Absolventi fakulty mají všechny předpoklady stát 
se žádanými odborníky a najdou široké uplatnění v ob-
lastech bankovního managementu, mohou vykonávat 
různé funkce v peněžnictví a pojišťovnictví nebo se 
stát odborníky na soudobou teoretickou ekonomii 
a celou řadu dalších věcí.

Obraz Ekonomicko-správní fakulty jako moderní fa-
kulty, která si drží vysokou úroveň, dokládá i žebříček 
Lidových novin, podle kterého fakulta obsadila první 
místo mezi českými vysokými školami s ekonomic-
kým zaměřením.

V budově fakulty dnes studenti najdou moderně 
vybavené učebny a přednáškové sály, řadu počíta-
čových místností a také knihovnu, která nabízí velké 
množství knih, časopisů a denního tisku. Nechybí 
ani bufet.
www.econ.muni.cz

Ekonomicko-správní fakulta

Fakulta sportovních studií je dosud nejmladším 
a v pořadí devátým členem rodiny Masarykovy uni-
verzity. Vznikla počátkem roku 2002 jako nástupce 
katedry tělesné kultury na Pedagogické fakultě .

Posláním fakulty není jen vzdělávání studentů po 
stránce tělesné. Škola tedy není určena jen vrcholo-
vým sportovcům a lidem, kteří se intenzivně věnují 
tréninku, ale všem, kteří se rozhodli spojit své vzdě-
lání se sportem. Kostru studia tvoří čtyři základní 
sportovní odvětví – atletika, sportovní gymnastika, 
plavání a týmové hry. Důraz je nicméně kladen i na 
orientaci v problematice filozofie, psychologie či
sociologie.

Struktura výuky i přístup pedagogů, kteří jsou ve-
směs bývalí vynikající sportovci nebo stále aktivní 
trenéři, dávají příležitost každému, kdo je ochoten 
na sobě pracovat, zvládnout všechny sporty. Fakulta 

považuje za své největší výhody vstřícnost, osobní 
přístup a kolegialitu.

Současné srdce Fakulty sportovních studií se 
nachází jen asi patnáct minut jízdy tramvají a chůze 
od centra města. Přízemí hlavní budovy ukrývá před-
náškovou místnost, počítačovou učebnu a knihovnu. 
Hned vedle je také malé fotbalové a basketbalové 
hřiště. Celá fakulta je rozmístěná v různých koutech 
Brna, ale vzhledem k nevelké rozlehlosti města ne-
představuje dojíždění větší problém. V současnosti 
uskutečňovaný projekt univerzitního kampusu nic-
méně slibuje přesunutí téměř celé fakulty na jedno 
místo.
www.fsps.muni.cz

Fakulta sportovních studií

Fakulta sociálních studií patří mezi nejmladší fakulty 
Masarykovy univerzity. Za svou desetiletou existenci 
si však vydobyla přední místo mezi českými huma-
nitními vysokými školami. Své vzdělání zde najdou 
budoucí žurnalisté, sociální pracovníci, psychologové, 
sociologové, politologové, odborníci na mezinárodní 
vztahy a řada dalších.

Nad výukou zde bdí řada mladých a progresivních 
odborníků, kteří se starají o to, aby fakulta šla s dobou 
a předávala nejnovější a praktické poznatky. Většina 
oborů klade důraz na samostatné psaní esejí a ote-
vřenou diskuzi v seminářích. Stále se navíc rozšiřuje 
nabídka předmětů v angličtině.

Fakulta sídlí v nově rekonstruované historické bu-
dově v samotném centru města. Umístění je skutečně 
skvělé jak pro studenty, kteří dojíždějí z blízkých kolejí, 
tak pro ty, kteří chtějí trávit čas ve 24 hodin denně 

otevřené Celouniverzitní počítačové studovně, která 
sídlí hned vedle. Pohodlné je umístění příjemného 
bufetu uvnitř fakulty, stejně jako blízkost menzy i řady 
restaurací a kaváren. O přestávce pak není problém 
odskočit na procházku do parku u hradu Špilberk.

Přímo v budově fakulty se vedle všech učeben 
a přednáškových sálů nachází i dvě velké počítačové 
místnosti a prostorná knihovna. Studenti mohou vy-
užívat celoplošné pokrytí wi-fi signálem.

Fakulta sociálních studií je proslulá i pestrým stu-
dentským životem. Atrium umístěné přímo v srdci 
školy hostí výstavy, pravidelná divadelní představení 
nebo koncerty. Studenti také každý rok pořádají velký 
maškarní ples a vydávají časopis Halas, který informu-
je o fakultním dění.
www.fss.muni.cz

Fakulta sociálních studií
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a domluvu, jaké téma budou zpracovávat, jak to 
chtějí pojmout a dokdy.

MUNI: A práce moderátorky?
Moderace ode mě vyžaduje přípravu k danému 
tématu, domluvu s hosty a napsání scénáře, ná-
vštěvu kostymérny a maskérny, domluvu s reži-
sérem a dramaturgem, a pak vlastní moderování 
pořadu ve studiu. Já nedělám tohle všechno na-
jednou, i když v mém životě byly dny, kdy jsem od 

každého musela stihnout něco. V letošním roce 
pracuji na dokumentárním cyklu o životě v Africe 
a evropské rozvojové pomoci spolu s režisérkou 
Andreou Majstorovičovou a moderátorských 
i dramaturgických povinností jsem na tu dobu 
zproštěna. 

MUNI: Ve které z těchto rolí se cítíte nejlépe?
Vysloveně ráda natáčím publicistické reportáže, 
tam pracuji v tandemu s režiséry. Samostatným 
autorem se cítím jako moderátorka, když jsem 

autorem scénáře i celkové kompozice pořadu. 
Ale dramaturgie je nesmírně zajímavá, i když ne-
viditelná práce v tom smyslu, že přínos drama-
turga divák, když je ta jeho práce kvalitní, vůbec 
nevnímá. Všechny ty tři profese mají společné to, 
že zvažujete, jakou formu dát určité látce.

MUNI: Zaujala mě vaše reportáž do pořadu 
Fenomén dnes, která se jmenovala 
Salám Alejkum, Evropo a věnovala se 
muslimům v Evropě, především v Británii. 
V čem vidíte hlavní problém soužití 
muslimů s většinovou společností v Evropě?
Tu reportáž jsme natáčeli v Anglii v roce 2006, rok 
po atentátech v londýnském metru a autobusu, 
a zajímalo nás, jak se v mladých muslimech, kteří 
našli v Británii domov, zrodí taková nenávist, že se 
jdou odpálit do městské hromadné dopravy, a jak 
se takový čin odráží v životě multikulturní britské 
společnosti. Pro některé hrdiny našeho filmu tím
důvodem byla arogance spojenců v Iráku, jiní za 
tím viděli problém nesnášenlivosti islámu vůči 
západnímu způsobu života. Já se domnívám, že 
první krok k ulomení hrotů v jakémkoliv konflikt-
ním vztahu je, když se snažíte podívat se na věc 
očima toho druhého. Musí to ale udělat obě stra-
ny. Může k tomu přispět i publicistická reportáž, 
i když omezeně. 

MUNI: Váš absolventský film na
University of Westminster se věnoval 
také problematice přistěhovalců ve 
Spojeném království. Je vám téma cizinců 
versus většinová společnost nějak blízké?

Vy jste nikdy nebyl nikde cizincem? Nikdy se vám 
nikdo nesmál, že vypadáte jinak, mluvíte jinou 
řečí, máte srandovní jméno? Myslím, že všichni 
se stáváme cizinci v momentě, jakmile se vydá-
me za hranici obce, kde jsme se narodili. 

MUNI: Media jsou u nás často kritizována. 
Vy jste měla možnost srovnání. Jak se 
díváte na vývoj mediální scény v Česku?
To je velmi slibné téma obsáhlé diplomové práce, 
kterou možná právě teď někdo někde píše. Pokud 
jde o mě, jsem ráda, že se česká média profesio-
nalizovala, že existují už minimální vstupní krité-
ria toho, kdo se může stát redaktorem alespoň 
v seriózní části mediální scény. Jako studentka 
jsem postrádala jasná vymezení novinářských 
standardů, pravidel korektní profese. Teď vidím, 
že se situace v tomto směru mírně zlepšila. 

MUNI: Žurnalistická profese je považována 
za náročnou. Jak odpočíváte po práci?
Snažím se obklopit lidmi, se kterými je mi dobře, 
a nemluvit s nimi o práci. Jezdím na kole, cha-
lupařím. 

MUNI: Máte nějaký žurnalistický sen? 
Třeba téma, které byste chtěla zpracovat, 
nebo člověka, s nímž byste chtěla pracovat?
Hodně snů už jsem si splnila a měla jsem štěstí 
i na lidi, se kterými jsem spolupracovala a spolu-
pracuji. Ale se závistí sleduji zprávy o letech do 
vesmíru. Podívat se na modrou planetu okénkem 
kosmické lodi a ten zážitek zprostředkovat divá-
kům, to je sen, který nečekám, že se vyplní. 

Zuzana Šimůnková (1976) vystudovala mezifakultní 
oborovou kombinaci filozofie a mediální studia 
a žurnalistika na Fakultě sociálních studií 
a Filozofické fakultě MU. Od roku 2001 pracuje 
v České televizi jako moderátorka, redaktorka 
a dramaturgyně. Jako moderátorka působila 
například v pořadech Klub Netopýr, U nás v Evropě 
a Před půlnocí. Její reportáže jste mohli vidět 
v publicistických týdenících U nás v Evropě 
a Fenomén dnes. V současnosti pracuje na 
dokumentárním cyklu o životě v Africe a evropské 
rozvojové pomoci, který Česká televize odvysílá 
v roce 2009.

První krok k ulomení hrotů 
v jakémkoliv konfliktu je snažit
se podívat na věc očima toho 
druhého.

Zuzana Šimůnková

Když si zapnete večer televizi, 
asi málokdy si uvědomíte, 
kolik lidí různých profesí 
se na programu podílí. 
Dramaturgové připravují 
program, moderátoři vedou 
diskuze, reportéři získávají 
informace, kameramani snímají 
obraz atd. Každá z těchto 
profesí je náročná, ale i přesto 
jsou lidé, kteří jich zvládají 
více. Jedním z nich je 
i absolventka Masarykovy 
univerzity Zuzana Šimůnková – 
dramaturgyně, moderátorka 
a reportérka České televize. 

MUNI: Vystudovala jste filozofii
a žurnalistiku. Jak na tuto dobu vzpomínáte?
Na brněnská studia vzpomínám ráda a nostalgicky, 
ale nijak často. Strávila jsem v Brně klíčová léta 
od svých devatenácti do dvaadvaceti a všechno 
mi tenkrát připadalo velké a důležité, což dneska 
říct nemůžu. Ze studií na katedře filozofie mi zů-
stává pocit, že nás naši učitelé měli rádi a uměli 
si na nás udělat čas, což teď s odstupem vnímám 

jako obrovskou hodnotu. Na nově otevřeném 
oboru mediální studia a žurnalistika nás bylo pár 
studentů, mezi kterými neustále hořely diskuze 
o tom, k čemu mají média sloužit a jak se s tou 
službou důstojně vypořádat. Něco z toho všeho 
ve mně pořád žije. 

MUNI: V roce 2004 jste studovala dokonce 
v Londýně na University of Westminster. 
Jak jste se sem dostala?
Měla jsem štěstí, že jsem úspěšně požádala 
o stipendium v rámci programu British Chevening 
Scholarship. Přihlásila jsem se a prošla konkur-
zem vypsaným Britskou radou a Britským velvy-
slanectvím v Praze. Hodně mi pomohla doporuče-
ní, která Britové tradičně vyžadují, ta moje napsali 
režisérka Andrea Majstorovičová a Pavel Tigrid, 
se kterým jsem se předtím setkala v pořadu Anto-
nína Přidala Klub Netopýr. Díky těmto hodným su-
dičkám jsem pak vystudovala na Westminsterské 
univerzitě roční magisterský program zaměřený 
na televizní žurnalistiku. 

MUNI: Zabýváte se tématy, která se 
často týkají Evropy nebo Evropské unie. 
Proč právě takovéto zaměření?
Protože tady žijeme, jsme z Evropy, to cítím hlav-
ně, když z ní odjedu třeba do Asie nebo do Afriky. 
Kdybych měla to, čím se zabývám v redakci publi-
cistiky zobecnit, řekla bych, že mě zajímají příbě-
hy lidí rozmanitého postavení v různých zemích 
a život jednotlivce na pozadí velkých politických 
událostí. Do takové definice se vejde finský rybář,
britský ímám, čínská milionářka i ugandská zdra-

votní sestra. Ráda se dozvídám, v čem jsou lidé 
stejní a v čem jiní, a Evropa z těch reportáží prosa-
kuje proto, že je to pro nás nejbližší srovnání a po 
české příslušnosti hned druhá další identita. 

MUNI: Jak se díváte na současné problémy 
Evropské unie?
Dívám se na ně s profesionálním zájmem a bez 
pocitu, že bych měla po ruce jejich jednoduché 
řešení.

MUNI: Jak jste se dostala k práci 
v České televizi? Byl to váš sen nebo jste 
chtěla dělat něco jiného?
Práci v České televizi mi nabídl nejprve Antonín 
Přidal na základě zkušeností s mým vystupová-
ním v jeho autorském pořadu Klub Netopýr. Pak 
přišla nabídka z redakce aktuální publicistiky a v ní 
působím dodneška. Když jsem byla malá, hodně 
jsem četla a toužila jsem se stát spisovatelkou. 
Žurnalistika je pro mě realistickou alternativou 
toho dětského snu.

MUNI: Jak vypadá běžný den redaktorky, 
moderátorky a dramaturgyně České televize?
Žádný den v téhle profesi není běžný, to je na 
televizní žurnalistice vzrušující i vyčerpávající. Pra-
covní náplň se odvíjí od toho, co zrovna dělám. 
Buď připravuji reportáž, a pak hledám respon-
denty, scházím se s nimi, domlouvám natáčení, 
vyjíždíme natáčet, připravuji scénář do střižny na 
základě natočeného materiálu, nebo už ve střiž-
ně spolu se střihačem a režisérkou „stříhám“. 
Dramaturgie obnáší schůzky s ostatními autory 

Žádný den v profesi 
žurnalisty není 
běžný
autor: Martin Kopáček
foto: archiv Zuzany Šimůnkové

ROZHOVOR S ABSOLVENTKOU

Zuzana Šimůnková se mimo jiné věnuje 

práci na dokumentárním cyklu o životě 

v Africe a evropské rozvojové pomoci.
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Většina studentů, kteří se hlásí na Masarykovu 
univerzitu, se při přijímačkách setká s Testem stu-
dijních předpokladů (TSP). Tento test si připravuje 
univerzita sama a je součástí přijímacích zkoušek 
na sedm z devíti fakult univerzity. Výjimku tvoří 
Lékařská fakulta a Fakulta sociálních studií.

Testy jsou nastaveny tak, aby zjistily schopnost 
uchazeče úspěšně studovat na Masarykově univer-
zitě. Co to znamená? Test se skládá ze sedmdesáti 
otázek rozdělených po desíti do sedmi subtestů. 
Každý z nich se zaměřuje na trochu jinou oblast – 
jedná se o testování verbálního, symbolického, 
numerického a kritického myšlení, analytického 
myšlení a úsudků, prostorové představivosti a také 

kulturního přehledu. U každé otázky vybírají uchaze-
či z pěti nabízených možností. Správná je vždy jen 
jedna. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za 
špatnou se jedna čtvrtina bodu odečítá. Na vyplnění 
odpovědního formuláře je dáno devadesát minut. 

Všechny formuláře jsou po odevzdání počí-
tačově snímány a výsledky vyhodnoceny zcela 
anonymně, aby se zamezilo možným podvodům. 
Svůj výsledek si každý může během několika dnů 
ověřit přímo na internetu. O úspěšnosti rozhoduje 
tzv. percentil. Ten je vypočten na základě počtu 
správných odpovědí a vyjadřuje na stupnici od 
jedné do sta, kolik procent uchazečů podalo nižší 
nebo stejný výkon. 

Testy jsou nabízené v několika termínech 
v první polovině května a v rámci technických 
možností si uchazeči mohou vybrat ten, který je 
pro ně nejvhodnější. Testování probíhá na různých 
místech po celém Brně a od letošního roku také 
v Bratislavě.

Žádná doporučená studijní literaturu k TSP 
není, nicméně se každý může podívat na we-
bových stránkách https://is.muni.cz/ v sekci 
E-přihláška ke studiu, jak testy konkrétně vypa-
dají. Jsou zde přístupná zadání z minulých let 
včetně tabulek pro výpočet percentilu a měření 
času. Každý si tak vlastně může zkusit přijímačky 
nanečisto.

Přijímačky 
a Test studijních 
předpokladů

autor: redakce
foto: Ondřej Ženka

VF_08_234_studen offer_Muni.cz_210x135_20.10.2008.indd   1 24.9.2008   17:57:14

$ inzerce
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Adam Urbánek Josef Daňa Tereza Matušincová

Fakulta informatiky, 
Počítačové sítě a komunikace

1.  Hodně jsem se divil, jak moc se liší 
chození do školy na střední a na vyso-
ké škole. Na gymnáziu musel člověk 
každý den v osm ráno sedět v lavici 
a nehnout se odtamtud minimálně do 
dvou. Tady je to úplně jinak. Někdy jdu 
do školy na deset, někdy třeba až na 
dvanáct hodin. Mezi přednáškami a cvi-
čeními mám často hodně volného času 
a můžu si naplánovat víc věcí, než jsem 
mohl dřív. Na druhou stranu se v Brně 
žije hodně rychle.

2.  Poradil bych, aby to brali vážně. Když po 
člověku v některých předmětech nic ne-
chtějí a nechávají přípravu na něm, tak 
to neznamená, že stejné budou i zkouš-
ky. Většinou je to tak, že učitel čeká, že 
jsem přes semestr něco dělal. V tom je 
vysoká škola nejzrádnější, ale na druhou 
stranu ta svoboda, kterou člověk získá, 
taky není špatná.

3.  Skvělé je, že nemusím každý den brzo 
ráno vstávat a na některé přednášky ani 
chodit do školy, protože jsou na interne-
tu. Moc se mi líbilo i na koleji, kde jsem 
poznal hodně nových kamarádů. Ve dru-
háku už budu sice bydlet na privátu, ale 
ani to není v Brně špatná volba. Byt si 
tam najde každý. Z toho našeho půjdu 
do školy pěšky asi tak tři minuty.

Fakulta sociálních studií, Mediální 
studia a žurnalistika, Psychologie

1.  Asi nemůžu mluvit přímo o překvapení, 
protože jsem čekal, že rozdíl mezi gym-
náziem a vysokou školou bude razantní. 
Velmi příjemně mě překvapili lidé, kteří 
mě teď obklopují. Jsem rád za milé a in-
teligentní spolužáky nebo profesory, kte-
ří jsou skutečnými odborníky. To ostatně 
potvrzuje i vítězství fakulty ve srovnání 
kateder psychologie, které provedly 
Hospodářské noviny.

2.  Radím mít trochu trpělivosti při se-
znamování s informačním systémem. 
Hodně lidí si na něj ze začátku stěžuje, 
protože je dost obsáhlý. Každý se také 
musí připravit na větší zodpovědnost. Ta 
je ale svým způsobem příjemná, člověk 
konečně dospěje nejen na papíru.

3.  Líbí se mi, jak je univerzita dobře orga-
nizovaná a funguje jako celek. Můžu si 
zapsat předměty z jiných fakult, můžu 
jít ve dne v noci na internet do Celou-
niverzitní počítačové studovny nebo na 
oběd do několika menz. Navíc Brno je 
sice velkoměsto, kde to pořád žije, ale 
zároveň není tak velké, abychom se 
během půlhodiny nemohli s kamarády 
sejít v centru. 

Fakulta sportovních studií, 
Tělesná výchova a sport

1.  Překvapil mě způsob komunikace. Než 
jsem na univerzitu nastoupila, tak jsem 
přemýšlela, jak mezi sebou učitelé 
a studenti při těch velkých počtech na 
některých oborech komunikují. Po za-
čátku semestru jsem zjistila, že úplně 
všechno dobře funguje přes internet. 
Neexistují žádné indexy, všichni jsou 
zvyklí na mail a informační systém a dí-
ky tomu jde všechno rychle vyřídit.

2.  Vysokoškolské studium znamená jiný 
životní rytmus. Přijde mi, že v Brně čas 
ubíhá nějak rychleji. Možná je to i tím, 
že se ve škole hodně přemisťujeme. 
Učí se samozřejmě na fakultě, ale tře-
ba bazén nebo hřiště jsou rozházené 
po městě.

3.  Na naší fakultě je výborné, že je malá 
a téměř všichni v našem oboru se na-
vzájem známe. Jsem moc spokojená 
s oborem, který jsem si vybrala. Ve 
škole společně makáme a zároveň si 
hrajeme. Je to prostě trochu jiné stu-
dování. Našla jsem tady výborné kama-
rády. Navíc v Brně studuje hodně mých 
spolužáků ze střední školy i lidí, které 
jsem znala už před nástupem do Brna. 
Díky tomu jsem vůbec neměla problém 
se zvykáním na trochu jiný život.

1.  Co tě v prvním ročníku na Masarykově univerzitě překvapilo?
2.  Máš nějakou radu pro své nástupce? Na co by se měli připravit?
3.  Co se ti na Masarykově univerzitě a v Brně nejvíc líbí?

Studenti často jmenovali i tu výhodu, že mohou navštěvovat předměty na jiných fakultách, nejen 
na své mateřské. „Člověk má tak možnost poznávat to, co ho zajímá,“ myslí si Jan Fojtík, student 
Pedagogické fakulty.

I když univerzita klade na svoje studenty větší nároky než gymnázium nebo jiná střední škola, má 
to i svoji kladnou stránku. „Konečně nejsem dospělý jenom na papíře,“ pochvaluje si přechod na 
vysokou školu Josef Daňa, který na Fakultě sociálních studií studuje žurnalistiku a psychologii.

Do Brna však nové obyvatele kolejí a privátů neláká jenom škola. Moravská metropole je asi 
nejtypičtějším studentským městem v republice. Z nabídek kin, divadel, koncertů, barů, klubů nebo 
hospod se často vybírá jen těžko. „V Brně navíc studuje hodně mých spolužáků ze střední školy, 
takže jsem vůbec neměla problémy s aklimatizací,“ popisuje posluchačka Fakulty sportovních studií 
Tereza Matušincová.

Příchod na vysokou školu 
člověku změní život. Na tom 
se shodla většina účastníků 
ankety, která má přiblížit 
jejich dojmy z prvního ročníku 
na univerzitě. Shodovali se 
však i v jiných ohledech. 
Třeba v tom, že informační 
systém, jehož propracovanost 
se zasluhuje o dobrou pověst 
Masarykovy univerzity po celé 
republice i ve světě, nepochopí 
člověk po prvním pohledu na 
jeho webovou stránku. Když 
se s ním ale sblíží, pak život na 
vysoké škole výrazně ulehčuje.

Anketa: Jaké dojmy 
si odneseš z prváku?

autorka: Martina Fojtů
foto: David Povolný, Martina Fojtů
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Právnická fakulta, Právo
1.  Překvapila mě spousta nových spolu-

žáků a příležitostí, jak navázat kontakty. 
Na Masarykově univerzitě je prima, že 
nejde o školu, kam jdou lidi, kteří se ni-
kam jinam nedostali. Pokud se člověk 
o nějaký obor opravdu zajímá a dostane 
se na MU, může si být téměř jistý, že 
natrefí na podobně smýšlející spolužáky. 
Taky mě překvapilo, že skuteční odbor-
níci v našem oboru, profesoři zabývají-
cí se určitým tématem desítky let, nás 
oslovují „kolegové“. Vzhledem k úrovni 
svých dosavadních vědomostí se trochu 
stydím.

2.  Doporučil bych nebát se a nebrat úplně 
vážně všechna varování profesorů v prv-
ních hodinách, protože tady opravdu 
platí, že nic se nejí tak horké, jak se to 
uvaří. Ale vyplatí se dodržovat termíny 
a být aktivní. Na MU se mi líbí, že na 
rozdíl od jiných univerzit udržuje i přes 
obrovský počet studentů ke každému 
docela lidský přístup. Ačkoliv na začátku 
jsem si připadal jako vězeň – jmenuji se 
Jirka, číslo 257558 (na MU má každý 
student své číslo, tzv. UČO, pozn. red.). 
Na studijním oddělení se chovají přátel-
sky, a pokud mám problém, snaží se mi 
přizpůsobit a pomoct.

3.  Libí se mi obrovská volnost. Záleží 
jenom na studentovi, co si k danému 
předmětu či tématu najde ve fakult-
ní knihovně a jak se připraví. Pokud 
u zkoušky umí, je to dobře. Pokud ne, 
má smůlu. Ale je to jen na něm.

Ekonomicko-správní fakulta, 
Management

1.  Když jsem nastoupil na ESF, tak už jsem 
studoval Lékařskou fakultu, takže jsem 
byl na zdejší systém zvyklý. Potěšilo mě 
ale, jak se nám univerzita snaží chození 
do školy zpříjemňovat. Sedíme v moder-
ních učebnách a v příjemném prostředí, 
všude se člověk dobře dostane měst-
skou hromadnou dopravou a škola nám 
nabízí hodně nadstandardních služeb.

2.  Záleží na tom, na co je kdo zvyklý. Ně-
kdo se třeba bude muset připravit na 
to, že už mu maminka neudělá večeři 
nebo neuvidí pár dní přítelkyni, kamará-
dy nebo psa. Takže asi na větší samo-
statnost. Vážně, je to hodně individuální. 
Ale není se čeho bát.

3.  Něco jsem už naznačil. Dál se mi líbí, 
jak se univerzita stará o zpětnou vazbu, 
kterou zajišťují různé ankety, kdy napří-
klad hodnotíme výuku. Je vidět, že ji 
náš názor zajímá a ví, že studenti jsou 
vizitkou školy. Komunikaci na Masary-
kově univerzitě musím vůbec hodně 
vyzdvihnout. Díky ISu nemusíme ni-
kde zbytečně pobíhat, a to se v dnešní 
hektické době cení. A nesmím zapo-
menout ani na to, že v Brně je vždycky 
co dělat. S kamarády můžeme jít kdy-
koliv hrát fotbal a vždycky máme kam 
se jít bavit.

Jiří Kolínek Petr Liška Kateřina Pulcová

Přírodovědecká fakulta, 
Chemie a biologie se zaměřením 
na vzdělávání

1.  Nejvíc mě asi překvapil informační sys-
tém, protože z gymnázia jsem na nic 
podobného nebyla zvyklá, ale časem 
jsem si ho docela oblíbila.

2.  Jediná rada ode mě je brát školu v klidu – 
snažit se dělat co nejvíc, připravovat se, 
ale nezbláznit se z toho. Příchodem na 
vysokou školu se člověku úplně změní 
denní rytmus, ale za nějakou dobu si na 
nový režim každý zvykne.

3.  Na to, jak je Brno velké město, na mě 
působí moc přátelsky a je skvělé, že se 
tady dá všechno sehnat, třeba jakákoliv 
literatura. Konkrétně na univerzitě mu-
sím nejvíc pochválit provázanost mezi 
fakultami. To, že i když studuju Příro-
dovědeckou fakultu, můžu chodit na 
velké množství předmětů na jakékoliv 
jiné fakultě, je skvělé.

Radka Šimková Silvie Máčalová Jan Fojtík

Filozofická fakulta,
Německý jazyk a literatura, 
Mediální studia a žurnalistika

1.  Zásadně mě nic nepřekvapilo. Změna ži-
votního stylu, kterou studium na vysoké 
škole přináší, je tak markantní, že nějaká 
překvapení ohledně studia člověka snad 
ani nemůžou rozhodit. 

2.  Svým kolegům bych určitě poradila, 
aby měli hodně trpělivosti s informač-
ním systémem. Zpočátku přijde snad 
každému složitý a chvíli prostě trvá, než 
se s ním člověk sžije. Také bych všem 
doporučila najít si nějakého ochotného 
člověka z vyššího ročníku, který pomů-
že nejen při problémech s informačním 
systémem, ale i se zařizováním, které 
s nástupem na vysokou školu souvisí.

3.  Na Brně se mi nejvíc líbí, že není moc 
velké, a díky tomu se v něm člověk 
docela rychle zorientuje. Líbí se mi at-
mosféra města plného studentů, které 
poskytuje spoustu možností, jak trávit 
volný čas. To samé se dá říct i o samot-
né univerzitě, která také nabízí hodně 
mimoškolních aktivit.

Lékařská fakulta, Optometrie
1.  Žádné překvapení se mi nevybavuje. 

Všechno jsem tak nějak čekala, protože 
mám hodně kamarádů, kteří už na vy-
soké škole jsou. První semestr byl pro 
mě naprosto pohodový, plný nových 
věcí. Moc jsem se na vysokou školu tě-
šila a škola mě bavila. Ve zkouškovém 
období to byl velký nápor, ale to je asi 
všem jasné, že zadarmo ty zkoušky ne-
uděláme.

2.  Těžko něco radit. Nejlepší je, když si to 
každý vyzkouší.

3.  V prvním semestru se můžete těšit na 
různé seznamovací akce s ostatními 
prváky, ve druhém zase na plesy. A ti, 
co vydrží a projdou do druháku, tak se 
za odměnu můžou těšit na opakování 
těch výborných akcí. Můžu říct, že mi 
studium na Masarykově univerzitě 
a v Brně maximálně vyhovuje. Škola se 
snaží modernizovat posluchárny i místa, 
kde máme praktickou výuku, aby nám 
to zpříjemnila. Navíc Brno je krásné 
historické i moderní město. Každý, kdo 
tady zůstane delší dobu, si najde svoje 
oblíbené zákoutí stejně jako já. Líbí se 
mi Špilberk i Petrov a nemůžu zapome-
nout ani na všechny ty hospůdky a fitka,
nákupní nebo sportovní centra.

Pedagogická fakulta, 
Pedagogické asistentství českého 
jazyka a literatury a dějepisu

1.  U některých předmětů mě udivilo, že 
nám profesoři často dali volnou ruku. 
Například v angličtině jsme na konci se-
mestru dostali za úkol vypracovat vlastní 
prezentaci. Měla trvat asi deset minut 
a mohli jsme mluvit na libovolné téma, 
které je nám blízké, a k tomu vytvořit 
vlastní plakát. Od dětství hraju na trub-
ku, proto jsem mluvil o tom. Celý úkol, 
počínaje hledáním neznámých slovíček 
a vytvářením celkové prezentace konče, 
mě tak mnohem víc bavil, protože jsem 
kolegům povídal o svém koníčku.

2.  Určitě se musí připravit na větší samo-
statnost. Tady už si o sobě každý rozho-
duje sám. Každý má daleko větší volnost 
než na střední škole, ale tím pádem také 
větší zodpovědnost za své studijní vý-
sledky. Všem bych poradil, aby si našli 
kamarády mezi lidmi z vyšších ročníků. 
Mají zkušenosti a vědí, co a jak.

3.  Nejvíc se mi líbí, že si studenti mohou 
registrovat předměty z různých oborů, 
které se učí třeba na úplně jiné fakultě. 
Člověk tak má možnost poznávat to, co 
ho zajímá. Skvělá je také velká nabídka 
sportů. 

1.  Co tě v prvním ročníku na Masarykově univerzitě překvapilo?

2.  Máš nějakou radu pro své nástupce? Na co by se měli připravit?

3.  Co se ti na Masarykově univerzitě a v Brně nejvíc líbí?



16 – MUNI EXTRA MAGAZÍN MASARYKOVY UNIVERZITY – 17

autor: David Povolný
foto: archiv Radka Pelánka

http://cirkus.hvezdarna.cz/

Fyzikální cirkus
Se slovem cirkus si možná spojíte slona tančícího na 
balóně. Nic takového vás na této akci nečeká. Jediný-
mi, kdo tady tančí, jsou soutěžící středoškoláci, když 
nervózně pobíhají kolem svých výtvorů a snaží se je 
uvést do chodu. Zápolí se totiž v oblasti fyzikálních 
experimentů. 

Loňský ročník nesl podtitul Vzhůru na Mars a zahr-
noval soutěž týmů ve dvou disciplínách. Jednou z nich 
byla stavba rakety z PET lahve poháněné vodou a stla-
čeným vzduchem. Šlo o to, aby se udržela ve vzduchu 
co nejdéle. Druhá disciplína pak prověřila konstruktéry 
ve stavbě Marsochodů. Soutěžící měli za úkol sestrojit 
co nejrychlejší vozidlo poháněné pastičkou na myši. 
Na soutěž se sjelo přes dvacet týmů z celé republi-
ky. Letošní ročník ponese podtitul Přistání na Venuši 
a uskuteční se 25. dubna 2009.

http://ks.muni.cz/

Korespondenční semináře a soustředění
Na Masarykově univerzitě se můžete coby středoško-
láci zúčastnit celkem čtyř druhů korespondenčních 
seminářů. Dlouhou tradici má seminář matematický, 
před dvěma lety se ale přidal i fyzikální, informatický 
a také ekologický. Semináře běží po celý školní rok 
a komunikace probíhá pohodlně přes internet a poš-
tou. Zúčastnit se může úplně každý, kdo chce potrápit 
své mozkové závity.

Systém je jednoduchý. Organizátoři postupně 
posílají přihlášeným účastníkům zadání, která musí 
do určitého termínu vyřešit. Vše probíhá v poměrně 
neformální atmosféře, takže na vítěze sice nečekají 
velké věcné ceny, ale spíše možnost přijít do kontak-
tu s lidmi z univerzity a něco nového se naučit. Pro 
úspěšné řešitele seminářů je navíc připraveno oblíbe-
né soustředění, které se koná vždy v září a nabízí další 
pestrý program. Vedle různých odborných přednášek 
jsou to třeba i hry na vědu. V minulých letech to byl 
například let Apolla 13 se vším, co k takového podniku 
patří – od předletové tiskové konference, přes odpále-
ní rakety, až po řešení problémů s unikajícím kyslíkem 
a nouzovým přistáváním na vodě.

Strach z nového univerzitního prostředí 
nebo aspoň zvědavost, jak to tam 
asi bude vypadat, přijdou zřejmě na 
každého, kdo se pomalu připravuje na 
to, že se ze své střední školy vypraví 
za vzděláním někam dál. Návštěva 
dnů otevřených dveří nebo čtení 
tohoto časopisu vám může dát hodně 
informací, ale je možné dozvědět 
se ještě mnohem více. Pro všechny 
středoškoláky pořádají studenti 
a zaměstnanci univerzity několik 
akcí, na kterých si můžou zasoutěžit, 
rozvíjet nejrůznější dovednosti a ještě 
navíc se seznámit s prostředím Brna 
a Masarykovy univerzity.

http://ganymed.math.muni.cz/intersob/

Intersob
Chcete vědět, jak se cítí figurka na hracím plánu? Po-
znáte Einsteina, i když je vzhůru nohama a schovaný 
za plotem? Běháte rychleji než myslíte, nebo myslíte 
rychleji než běháte? Takovými slogany lákali vloni po-
řadatelé Interdisciplinární soutěže Brno všechny stře-
doškoláky, kteří se nebojí den pobíhat po Brně a řešit 
nejrůznější úkoly. 

Hra má za sebou zatím dva ročníky a těší se velké-
mu zájmů studentů z celé České republiky. Mezi úkoly, 
které museli soutěžící v uplynulých letech plnit, patřila 
třeba dramatizace známých vědeckých objevů nebo 
logická úloha spojená s posouváním živých lidí po obří 
šachovnici. Hry jsou většinou zaměřené na týmovou 
spolupráci a na schopnost zorientovat se v neznámém 
prostředí. Jednotlivé úkoly jsou rozmístěny po celém 
centru Brna, buď v parcích nebo na některých fakul-
tách. Akce se koná vždy na jaře.

Poznej 
univerzitu 
už na střední 
škole
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Vyjet za studiem do zahraničí 
třeba jen na pár měsíců se 
v posledních letech stalo velmi 
žádanou a oblíbenou součástí 
studia. Nejen že si člověk 
rozšíří svůj rozhled v oboru, 
který studuje, ale především 
pozná něco úplně nového. 
Několikatýdenní dovolená se 
nedá se skutečným životem 
v zahraničí srovnávat – teprve 
pak člověk pozná, jaká země 
opravdu je, získá ničím 
nenahraditelnou zkušenost 
a nadhled ve vztahu k vlastní 
domovině, otestuje své 
jazykové dovednosti a najde si 
spoustu přátel z celého světa, 
za kterými může dál cestovat. 

Vyjet může každý
Způsobů, jak se dostat ven, je na Masarykově 
univerzitě celá řada. Zejména díky nejrozšířeněj-
šímu programu Erasmus vyjede z univerzity každý 

rok více než tisícovka studentů do zemí po celém 
světě. V praxi to znamená, že v podstatě každý, 
kdo skutečně chce, se někam podívá. Například 
program Erasmus umožňuje vyjet na tři až dvanáct 
měsíců do všech zemí Evropské unie a několika 
dalších přidružených států. Mezi ty patří například 
Island, Norsko či Turecko. S jinými programy lze 
samozřejmě vycestovat prakticky kamkoli do celé-
ho světa. Dlouhodobý pobyt v zahraničí dnes navíc 
díky kreditovému systému nemusí znamenat ani 
zdržení domácího studia. Předměty splněné v za-
hraničí většinou uzná i domácí univerzita.

Vzájemných smluv s různými spřátelenými za-
hraničními fakultami a katedrami má Masarykova 
univerzita víc než osm set, takže výběr je skuteč-
ně obrovský. Ne vždy totiž musí být nejlepší trávit 
studium v těch nejznámějších či hlavních měs-
tech jako Londýn nebo Paříž. Studentský život je 
zpravidla v menších městech bohatší a živobytí 
podstatně levnější.

Peníze nejsou problém
Při většině výjezdů do zahraničí a zejména při 
pobytu s programem Erasmus je z větší části 
postaráno i o finanční stránku. Každý vyjíždějící
student dostává částku, která odpovídá tamějším 
životním nákladům – znamená to většinou několik 
set Euro na měsíc. To umožňuje vyjet prakticky 
každému, kdo se nebojí lehce zvýšených výdajů 
a ceny za cestování. 

Vydělat si na takovou příležitost peníze brigá-
dou doma nebo si půjčit z banky může v podstatě 
každý, těm šťastnějším stačí požádat rodiče. Řada 
zemí navíc umožňuje studentům programu Eras-

mus legálně pracovat přímo na místě a přivydělat 
si tak nějaké to Euro navíc. Peníze jsou prostě to 
poslední, na co člověk zpětně vzpomíná a kvůli 
čemu by mělo význam nikam nejet.

Centrum zahraničních studií
O koordinaci zahraničních studijních pobytů se 
na Masarykově univerzitě stará speciální cent-
rum, které studentům nabízí kvalitní zprostřed-
kovatelský servis. Umožňuje mimo jiné i z on-line 
databáze nahlížet do závěrečných zpráv studentů, 
kteří již vyjeli. Každý se tím pádem může podívat, 
jak se studentům s tím kterým programem v té 
které zemi líbilo a zjistit si všechny zajímavé tipy 
třeba o dopravě, ubytování, studijních možnos-
tech a zkušenostech nebo i o tom, jaká tam byla 
zábava.
czs.muni.cz

International Student Club
Koho chytne zahraniční atmosféra, ten má navíc 
možnost pomáhat na své domovské univerzitě 
zahraničním studentům zorientovat se v Brně. 
Pod heslem „studenti pomáhají studentům“ zde 
funguje International Student Club, kam se může 
přihlásit jakýkoliv dobrovolník a stát se průvod-
cem nebo organizátorem nejrůznějších kulturních 
a sportovních akcí pro ty, kteří si zvolili Masary-
kovu univerzitu pro své zahraniční studium. Jezdí 
sem studenti skutečně z celého světa od Poláků 
až po Japonce – je to proto výborný způsob, jak 
se připravit na cestu do zahraničí a procvičit si 
běžnou komunikaci zejména v angličtině. 
isc.muni.cz

autor: David Povolný
foto: David Povolný

Studovat 
v zahraničí 
může každý



22 – MUNI EXTRA

Japonsko je země, kde vás 
každý den něco překvapí, 
kde každý den připraví něco 
nového, co můžete objevit, 
a celá země vás nepřestane 
fascinovat ani po návratu 
zpátky domů. Jako student 
Masarykovy univerzity jsem 
měl možnost vycestovat 
do této země již dvakrát 
a každému bych přál to samé. 
Tady je jen několik postřehů.

Z pohledu cizince je Japonsko země plná para-
doxů. Najdete tu totiž neuvěřitelný mix tradičního 
s moderním. Například několik set let staré chrá-
my vedle nejmodernějších mrakodrapů v Tokyu, 
mladé lidi s šílenými účesy oblékající tradiční odě-
vy nebo důchodce čtoucí ve vlaku kreslené erotic-
ké komiksy. I tohle je součást této unikátní společ-
nosti, která se v posledních desetiletích proslavila 
zejména díky špičkovým technologiím a zařadila 
se mezi nejrozvinutější ekonomiky světa.

V Japonsku žije okolo 130 miliónů obyvatel, 
z nichž většina bydlí ve velkých městech. Lidé 
jsou ale nesmírně slušní a pracovití. Je to země, 

kde je téměř nulová kriminalita, a lidé vůči sobě 
chovají respekt a cítí solidaritu. Pokud navíc při-
jedete jako cizinec, dostane se vám neuvěřitelné 
pozornosti a pohostinnosti. 

Velice těžká je v této zemi komunikace. Ja-
ponština je prý jeden z nejtěžších jazyků na 
světě, zejména díky znakovému písmu. Až se 
naučíte minimálně dva tisíce znaků, možná si 
přečtete noviny. Japonci se nové znaky učí celý 
život a celebrity dokonce porovnávají své znalos-
ti znaků ve večerních TV show. Anglicky se tu 
domluvíte, ale neočekávejte zázraky. Lidé často 
mají strach mluvit v cizí řeči a může se stát, že 
se i dospělí stydí. 

Až neuvěřitelná je v Japonsku ctižádost a tou-
ha po vzdělání. Na studenty jsou již od střední 
školy kladeny velké nároky, které úspěšné jedince 
posunují dále v profesní kariéře. Úspěšné složení 
stresujících zkoušek a přijímaček na vysokou ško-
lu je vykoupeno návštěvou večerních škol. Tam 
ovšem není výjimkou, že se žáci vracejí domů až 
po osmé večer. Nástup na univerzitu je pak ob-
rovskou odměnou a nejeden japonský student mi 
řekl, že to je jeho nejlepší a nejšťastnější období 
života, než začne pracovat. 

Radost při poznávání nového ale nezažívají 
jen japonští studenti, ale každý, kdo v této zemi 
stráví delší dobu. Naučí se totiž nejenom hodně 
o tamní kultuře, ale zjistí toho mnoho i o té vlastní 
a především o sobě samotném.

autor: Pavel Šindlář

Japonsko: Touha po neznámém

Why take examinations in English?
INTERNATIONALLY VALID
The Cambridge ESOL as well as IELTS examinations are the most widely recognised English language qualifi cations. 
Their levels are fi rmly based on the Common European Framework of Reference for Languages.

WIDELY RECOGNISED
The certifi cates give you a big advantage when looking for a job or in the admissions procedure when 
applying to study at a secondary school or university in the Czech Republic, as well as abroad.

FUTURE 
SUCCESS

EXAMSGET AN INTERNATIONALLY VALID CERTIFICATE
• English for studying and staying abroad – IELTS
• General English – KET, PET, FCE, CAE, CPE
• Business English – BEC
• Legal English – ILEC
• Financial English – ICFE

www.britishcouncil.cz

British Council
Bredovský dvůr, Politických vězňů 13, 110 00 Praha 1, T 221 991 112, english.exams@britishcouncil.cz

inzerat_muni-extra_210x135.indd   1 19.9.2008   10:57:03

$ inzerce

Studium 
v zahraničí přináší 
nezbytný rozhled

Podle většiny studentských 
průzkumů je nejdůležitější 
devizou každé univerzity 
množství zahraničních kontaktů 
a možných stáží. Já jsem 
dostal možnost studovat roční 
magisterský program v oblasti 
lidských práv a demokratizace, 
zkráceně E.MA.

První semestr tohoto programu tráví všech deva-
desát studentů pohromadě v italských Benátkách. 
Výuka zde probíhá blokově – každý týden přijel 
nový akademický tým a postupně se tak vystřídali 
zástupci všech čtyřiceti dvou evropských univerzit 
sdružených v programu, přiletělo dokonce několik 
hostů z Asie, Afriky i USA.

Jako studenti jsme tak dostali neopakovatel-
nou příležitost porovnávat přístupy italských, fran-
couzských či irských akademiků. Navíc máte-li 
k dispozici vyučující ze čtyřiceti škol, ke každému 
tématu naleznete odborníka. Druhý semestr se 

pak studenti rozjedou na některou z členských 
univerzit, aby zde prováděli svůj výzkum a napsali 
závěrečnou diplomovou práci. Já jsem studoval 
na univerzitě v Tartu, v Estonsku.

Student, který během svého studia nevyjede na 
zahraniční pobyt, připravuje sám sebe o neocenitel-
nou zkušenost. Ovládnutí jazyka, zahraniční přátelé 
a různé kontakty, rozšířená perspektiva a odstup od 
vlastní země i brněnské alma mater, to jsou výhody, 
které s sebou zahraniční pobyty přinášejí. Osobně 
si nejvíce cením právě onoho rozhledu, který si člo-
věk ze zahraničí přiveze a díky kterému pak dokáže 

ocenit aktivity své domovské katedry, nebo naopak 
rozpoznat její slabiny a upozornit na ně.

Navíc být vybrán pro některou ze stáží je lehčí, 
než by se mohlo na první pohled zdát. Podobných 
programů totiž Masarykova univerzita nabízí desítky 
z celého světa. Většina z nich také poskytne vybra-
ným studentům stipendia na pokrytí nákladů spo-
jených se studiem. Zájemcům tak stačí sledovat 
stránky univerzitního Centra zahraničních studií.

autor: Petr Preclík
foto: Petr Preclík

In the world of 
Masaryk University
Foreign students of the Faculty 
of Medicine are the majority 
of foreign students at the 
Masaryk University (300+) and it 
is us who are going to share our 
experience from all the years we 
have had so far at our Faculty.

We are a multinational group of colleagues and fri-
ends who started as a very small number of foreign 
students at the Faculty of Medicine in the last ten 
years. As the time passed we decided to form an 
association called MIMSA – Masaryk International 
Medical Students Association. The reason for this 
was that in the last four years the number of fo-
reign students has increased dramatically and we 
thought it would be useful to form a union.

Conditions at MU are of highly great stan-
dards, which makes our life easier, both in the 

study and in the extracurricular part. The Faculty 
of Medicine is highly demanding. The study is 
not easy because it is a faculty that creates well-

-trained Doctors of Medicine. But if we can all talk 
with one voice, it does not mean that studying 
at the Faculty of Medicine is not great – on the 
contrary, it is superb.

MU has the know how to offer to its students. 
The University has state art equipment for all the 
institutes it consists of. Currently it is also finis-
hing a great project which is called University 
Campus, which is one of the youngest and most 
highly equipped campuses in Europe. It is fun and 
exciting to spend your day in the Campus and 
its library, computer laboratories, study rooms, 
canteens and gardens. It really makes you feel 
the students’ spirit.

Another integral component of our University 
is the extremely modern and technically excellent 
on-line information system. Via this system a stu-
dent can control his/her whole studies just by 
one click! From exam reservations, to personal 
web-mail and many other services.

Moreover, Brno, which is the host of Masaryk 
University, is a wonderful student city. The orien-
tation in the streets of Brno is really easy, since it 
is a relatively small town (around 400 thousand 
inhabitants) which makes the everyday life very 

comfortable. Apart from that Brno is located in an 
excellent geographical position which allows the 
students to move around in surrounding areas, ei-
ther for study purposes or for their own pleasure. 
On the whole, it is really smooth to live and study 
at Masaryk University. Not only for all the abo-
ve-mentioned reasons but also for many others, 
which you can explore only when you live here. 
That is why as one voice we invite you to come 
and join us, to have a great time while studying to 
become a physician and not only for this. Come 
just to live this Unique Experience!

For MIMSA Iraklis P. Kontoes
photo: Archiv MIMSA

The Faculty of Medicine is highly demanding, 

but the conditions at MU are of highly great 

standards, that make our life easier.

Na každé zahraniční stáži se sejde pestrá směs lidí. 

Doma vedle sebe sedět Francouzku, Kanaďanku, 

Belgičanku, Irku a Korejku jen tak neuvidíte.
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Masarykova univerzita (MU)
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, tel.: 549 49 1111, www.muni.cz

1 – Rektorát MU
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, tel.: 549 49 1011, www.rect.muni.cz

F2 – Celouniverzitní počítačová studovna
Komenského nám. 2, 662 43 Brno, tel.: 549 49 2123, studovna@ics.muni.cz,
www.studovna.muni.cz

Koleje a menzy
Správa kolejí a menz – ředitelství
Vinařská 5, 659 13 Brno, tel.: 549 49 2700, info@skm.muni.cz, www.skm.muni.cz

F1 – Právnická fakulta (PF)
Veveří 70, 611 80 Brno, tel.: 549 49 1211, www.law.muni.cz

F2 – Lékařská fakulta (LF)
Komenského nám. 2, 662 43 Brno, tel.: 549 49 1310, www.med.muni.cz

F3 – Přírodovědecká fakulta (PřF)
Kotlářská 2, 611 37 Brno, tel.: 549 49 1410, www.sci.muni.cz

F4 – Filozofická fakulta (FF)
Arna Nováka 1, 602 00 Brno, tel.: 549 49 1510, www.phil.muni.cz

F5 – Pedagogická fakulta (PdF)
Poříčí 7, 603 00 Brno, tel.: 549 49 1610, www.ped.muni.cz

F6 – Ekonomicko-správní fakulta (ESF)
Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: 549 49 1710, www.econ.muni.cz

F7 – Fakulta informatiky (FI)
Botanická 68a, 602 00 Brno, tel.: 549 49 1810, www.fi.muni.cz

F8 – Fakulta sociálních studií (FSS)
Joštova 10, 602 00 Brno, tel.: 549 49 1910, www.fss.muni.cz

F9 – Fakulta sportovních studií (FSpS)
Areál Komárov, Sladkého 13, 617 00 Brno, tel.: 549 49 2010, www.fsps.muni.cz
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Naladíte nás nekódovaně 
v digitální kvalitě na satelitu Astra 23,5° 
a u všech dobrých kabelových operátorů

ÓČKO je důkaz, že Bůh tě miluje 

a CHCE, ABY SES BAVIL!
 je 

a 

Veškeré informace najdete v ISu. 
Laikovi poslední slovo předchozí 
věty moc neřekne, ale kdo už 
o Masarykově univerzitě slyšel víc, 
ten zaslechl také o jejím internetovém 
informačním systému, zkráceně ISu. 

IS dostupný na webové adrese is.muni.cz je rozsáhlý, ale po 
pár dnech se s ním každý nový uživatel sžije a nedá na něj do-
pustit. Nadávkám kamarádů z jiných škol, kteří stojí s papírovým 
indexem ve frontě před studijním oddělením, aby potvrdili, že 
o dříve zaregistrovaný předmět ztratili zájem, se student Ma-
sarykovy univerzity nostalgicky usmívá.

Laicky řečeno, IS je internetová stránka, přes kterou stu-
dent spravuje veškeré záležitosti, týkající se studia. Hlásí se 
do dalšího semestru a na zkoušky, registruje si předměty 
nebo komunikuje s učiteli přes univerzitní mail. Specialisté 
z Fakulty informatiky v čele s Michalem Brandejsem ho začali 
vyvíjet v roce 1998 a dnes výjimečnou technologii využívají 
také jiné vysoké školy.

IS šetří čas i administrativu
Masarykova univerzita se snaží elektronizováním školní admi-
nistrativy umožnit studentům, aby se mohli věnovat tomu, co 
je zajímá, a také jim šetřit čas. Díky informačnímu systému 
si například student anglické filologie na Filozofické fakultě
může registrovat předměty určené pro posluchače anglistiky 
na Pedagogické fakultě. 

IS nahradil únavné běhání na studijní oddělení stejně dob-
ře jako internetové bankovnictví návštěvy v bance. A tak stej-
ně jako dnes raději platíme kartou a máme kdykoliv přehled 
o zůstatku na účtu, může i student Masarykovy univerzity 
kdykoliv kontrolovat svoje známky. A místo nošení úkolů 

do kanceláře učitele je vkládat z domu do jeho internetové 
schránky.

Počítač kdykoliv pro každého
Pedagogové počítají s tím, že studenti IS čtou, a proto 
by si aspoň jednou denně měli sednout k počítači. I na to 
Masarykova univerzita myslí. Každá fakulta má minimálně 
jednu počítačovou učebnu a na všech fakultách je pro ma-
jitele notebooků k dispozici bezdrátové připojení k interne-
tu. V centru Brna navíc funguje Celouniverzitní počítačová 
studovna, kterou studenti mohou využívat 24 hodin denně. 
„Dnes je v učebně celkem 128 počítačů ve čtyřech učebnách 
a 16 notebookových pracovišť,“ přiblížila zaměstnankyně 
učebny Marcela Valentová. 

Databáze knihoven
Za ISem nezaostávají ani internetové stránky a databáze kniho-
ven, které jsou na Masarykově univerzitě propojené, a umožňují 
tak snadný přístup k ohromnému množství knížek. Ačkoliv se 
i na MU chodí pro literaturu do knihovny, hodně vyřídí studenti 
přes internet a řadu studijních materiálů připravených vyučující-
mi si už stáhnou přímo v elektronické podobě. Studenti tedy ne-
bloudí mezi regály, ale potřebnou knížku si najdou ve webovém 
katalogu. Přes něj si také můžou prodloužit její výpůjční lhůtu. 

Systém nabízí i množství dalších výhod. S nimi všechny 
seznámí pracovníci knihoven během orientačních setkání. 
„Jde jednak o teoretické přednášky, kde studentům řekneme 
základní informace o registraci, knihovním katalogu MU nebo 
elektronických informačních zdrojích, a pak ty praktické, kdy 
se projdeme přímo po knihovně,“ uvedla vedoucí Ústřední 
knihovny Fakulty sociálních studií Irena Šléglová. 

Dodala také, že knihovna organizuje přednášky o práci se 
speciálními elektronickými databázemi, jako je třeba databáze 
České tiskové kanceláře. Jinak než přes univerzitu se k nim 
student dostane jen stěží, ale právě ony dokáží hodně ulehčit 
práci při psaní seminárních a diplomových prací.

Informační systém:
prostředník mezi studentem a univerzitou

autorka: Martina Fojtů
foto: Pavla Ondrušková,  
Ondřej Ženka
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MUNI: Asi dobře, když jste dnes jedním ze 
spolumajitelů.
Ano, podařilo se nám položit výborný základ pro ne-
státní provoz vrtulníků v České republice. Moji spolu-
práci ocenili tím, že mi nabídli, že se mohu stát jejich 
společníkem. Jeden z nich pak odešel, takže Alfa 
dnes patří mně a jednomu z nich. No a v roce 1994 
přišel můj společník s tím, že se naučíme létat. 

MUNI: To ale nebylo vaše první setkání 
s létáním.
To ne. Můj otec létal v aeroklubu, odkud ho ale 
koncem padesátých let vyhodili, protože si na 
motocykl namaloval Mickey Mouse. Jeho celo-
životním koníčkem bylo letecké modelářství. Dá 
se tedy říct, že jsem odchovancem letišť. 

MUNI: Jak jste přišel zrovna na helikoptéry?
Kromě Alfy to má ještě jeden důvod. Ve čtrnácti 
letech jsem měl úraz, transport do nemocnice byl 
svépomocí, a když jsem se pak z úrazu doléčoval, 
viděl jsem fotku vrtulníku a úplně jsem se do něj 
zamiloval. 

MUNI: A záchranka vás pak napadla kvůli té 
složité přepravě do nemocnice?
Dalo by se to tak říct. Při lyžování jsem tehdy 
zavadil o jistící lano vleku a přerazil jsem si nohu 
těsně nad kolenem. Tenkrát to se záchrankou ne-
bylo na takové úrovni jako dnes, takže jsem se 
klouzáním ze svahu, přidržováním zraněné nohy 
a jízdou na saních dostal k autobusu a tím pak do 
nemocnice. Řidič autobusu byl tak parádní, že mě 
vysadil před krnovskou nemocnicí.

MUNI: Dnes v takových případech 
zasahujete vy a ne řidič autobusu. 
Jak vypadá práce pilota záchranky, 
pokud se stane nějaké neštěstí?
Jakmile je případ ohlášen, jdu co nejrychleji k vr-
tulníku. Nastartuji ho, udělám si nezbytnou navi-
gační přípravu a mí zdravotní kolegové nabírají in-
formace o zraněném. Během letu se pak snažíme 
získat ještě další informace o místě a zraněném. 

MUNI: Jak dlouhá doba uplyne od té 
doby, co vás zavolají, do okamžiku, 
když startujete vrtulník?
Trvá to dvě minuty.

MUNI: Na co u toho myslíte?
Soustředíme se už jen na jedinou věc, provést 
let co nejrychleji a nejbezpečněji. Pak musíme 
najít to správné místo. Hledáme, kde kdo na nás 
mává, pak musím provést řadu dalších rozhodnutí, 
jak co nejblíž a bezpečně přistát u pacienta, to 
není zrovna jednoduché. Takže tam není prostor 
na to něco si myslet. Samozřejmě, když člověk 
začíná létat záchranku, ta emoční složka je tam 
nastavena výš, pak už víte, že prostor na emo-
ce by neměl být příliš veliký a důraz by měl být 
kladen na přesnost a bezpečnost. Člověk je ale 
občas nabuzenější, pokud tuší, že situace může 
být velmi tragická. 

MUNI: Jaká situace vás ještě dnes zasáhne?
Dítě. Pak dopravní nehoda, kde je více obětí. To 
všechno bývá silně umocněno tím, že v někte-
rých případech jsou u pacienta jeho blízcí. Když 

si pak člověk pacienta zařadí do mezilidských 
vztahů, vnímání je mnohem silnější.

MUNI: Stihnete pacienta vždycky do 
nemocnice dovézt?
Filozofií záchranné služby není rychle pacienta
vzít a dopravit ho do nemocnice, ale co nejrych-
leji mu poskytnout co nejkvalifikovanější péči na
místě, kde se nachází. Jakmile je stabilizován, je 
přepraven.

MUNI: Když přijdete do práce, chcete spíš, 
aby se letělo, nebo vás víc potěší klid, 
který znamená, že se nic nestalo.
Do práce nechodím proto, aby se něco stalo a já 
si zalétal. Spíš se na to člověk dívá tak, ať se nic 
nestane, a když už se něco stane, ať jsme včas 
zavoláni a přiletíme včas. Ale když jsem začínal, 
přál jsem si, aby se létalo.

MUNI: Takže občas pracovní dobu prosedíte 
v kanceláři s vysílačkou na stole.
Naše práce není jako Pobřežní hlídka, kde se v kaž-
dém díle něco stane a pak to dobře dopadne. Život 
v záchrance je poměrně pestrý, celá řada akcí je 
ale naprosto standardních, jednou za čas se stane 
něco, co vás zasáhne. Jediný problém je v tom, že 
nikdy nevíte, kdy zrovna přijde taková situace. 

Do práce nechodím proto, 
aby se něco stalo a já si zalétal.

Pětačtyřicetiletý Pavel Müller pochází ze 
severomoravského Krnova. Na Právnickou fakultu 
Masarykovy univerzity nastoupil v roce 1982. 
V roce 1986 školu absolvoval a začal pracovat na 
opavské prokuratuře. Dnes je jedním z majitelů firmy
Alfa Helicopter, která v České republice na třech 
místech provozuje leteckou záchrannou službu. 
Kromě toho, že firmě dělá manažera, se několikrát do
měsíce stává pilotem vrtulníku záchranky.

Můj otec měl pocit, že když 
se pouštím do létání, 
jdu s kariérou dolů.

Pavel Müller

Pilot se na svůj let obyčejně 
připravuje hodinu. Pavel Müller 
ale takový komfort nemá. Vzlétá 
pár okamžiků po tom, co někdo 
zavolá záchranku. V den, kdy je 
zrovna pilotem záchranářského 
vrtulníku olomoucké základny, 
nosí vysílačku všude s sebou. 
Zbylé dny ji pak vymění za mobil 
a funguje jako manažer firmy
Alfa Helicopter, která leteckou 
záchranku provozuje na třech 
místech České republiky. 
A návod na tak pestrý pracovní 
život? Vystudujte práva na 
Masarykově univerzitě a pak 
se uvidí, koho potkáte.

MUNI: Jaký jste byl student?
Na gymnáziu jsem byl velmi líný student a nějak 
jsem si tu lenost přinesl i do počátku vysokoškol-
ského studia. Na gymnáziu jsem nebyl schopen 
naučit se tři stránky ze sešitu a najednou jsem se 
měl naučit několik set stran z knihy. Proto jsem 
měl v prvním ročníku špatné známky, hodně 
zkoušek jsem musel opakovat, ale mně ten obor 
seděl, nikdy jsem si nedokázal představit, že bych 
měl studovat něco jiného. 

MUNI: Pak jste se ale zlepšil.
Mému zájmu postupně začaly odpovídat i mé 
studijní výsledky. Od druhého ročníku jsem ne-
opakoval žádnou zkoušku. Neúspěchy mě jenom 
zocelily. Ještě mě sice vyhodili od státnic, ale 
to bylo ještě z marxismu a leninismu. Zkoušejí-
cí mě vyhodil se slovy: „Soudruhu, vy neznáte 
nejdůležitější dokument vašeho budoucího živo-
ta – novou redakci programu Komunistické strany 
Sovětského svazu.“ Takže jsem si to dodělal až 
na podzim.

MUNI: Jak se vystudovaný právník dostane 
k létání s vrtulníkem záchranky?
Nezačal jsem létat hned po škole. Ze začátku 
jsem se právničinou živil. Pracoval jsem na opav-
ské prokuratuře. Jenomže z osobních důvodů 
jsem tu práci potřeboval vykonávat spíš na jižní 
Moravě, ale tam jsem na prokuratuře zaměstná-
ní nedostal. Proto jsem odešel. Nakonec jsem 
víceméně proti své vůli začal podnikat a musím 
říct, že mě dodnes mrzí, že se neživím tím, co 
jsem vystudoval.

MUNI: Proč jste se tedy k práci právníka 
nevrátil?
Dnes de facto řídím firmu Alfa Helicopter, letecká
záchranná služba je u nás na takové úrovni, že 
jsme mohli uspořádat v Praze světový kongres 
letecké záchranné služby a já jsem byl jeho před-
sedou. Nešel jsem tedy jen cestou pilota. To, že 
nedělám právničinu, neznamená, že nejsem se 
svou prací spokojen. Můj pracovní život mi nabízí 
úplně fantastickou kombinaci vysoce kvalifikova-
né práce jak manažerské, tak i letecké, současně 
dává veliký prostor pro spolupráci se zahraničím. 
Nedokážu si pro sebe představit lepší kombinaci. 
Jen mě mrzí, že nedělám přímo obor, který mě 
nesmírně bavil.

MUNI: Co na vaše odvážné rozhodnutí 
říkalo okolí?
Jejich reakce nebyla příliš pozitivní. Většina chá-
pala létání jako hobby. Můj otec měl pocit, že 
když se pouštím do létání, jdu s kariérou dolů. 
On si mého vysokoškolského vzdělání považoval 
víc než toho létání, byť to byla jeho životní láska. 
Ovšem netajím se tím, že pořád ještě v hlavě no-
sím možnost osvěžit si právnické vzdělání. 

MUNI: Jak jste se k novým pozicím ve firmě
propracoval?
Potkal jsem se s majiteli firmy Alfa Helicopter,
jeden z nich byl pilot, druhý letecký mechanik. 
Ani jeden z nich však neměl zkušenosti s prá-
vem, účetnictvím. Vzhledem k tomu, že už jsem 
v té době dva roky podnikal a měl jsem právnické 
vzdělání, začal jsem jim radit. 

Naše práce není 
jako Pobřežní hlídka

autorka: Pavla Ondrušková
foto: Pavla Ondrušková

ROZHOVOR S ABSOLVENTEM
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Filmový festival, který se koná každý rok v květnu, vznikl 
jako výstup z jednoho z předmětů vyučovaných na Fakultě 
informatiky. Několik studentů má za úkol vytvořit v průběhu 
semestru krátký film. K dispozici mají přitom tu nejlepší tech-
niku a svou vlastní invenci – festival proto patří mezi kulturní 
vyvrcholení každého akademického roku. Úroveň zvláště 
některých snímků je vysoká až profesionální a tituly jako 
Brněnský masakr zubařskou vrtačkou pronikly i do širokého 
brněnského povědomí. 

Roverský kmen Dýchánek
Dýchánek je jméno pro nejstarší doposud funkční český vy-
sokoškolský roverský kmen. Jeho cílem je dát dohromady ro-
very, tedy starší skauty, a další podobně smýšlející studenty, 
kteří po přijetí na vysokou školu přestali stíhat práci pro svůj 
domovský oddíl a mají chuť ve skautské činnosti pokračovat. 
Členové se v Brně pravidelně scházejí a zabývají se různými 
aktivitami od rukodělné práce přes cestopisné besedy až po 
přednášky zajímavých osobností. Pořádají také víkendové 
výletní akce.

Evropská asociace studentů práva 
Evropská asociace studentů práva ELSA patří svou rozsáh-
lou sítí, která zahrnuje více než dvě stě evropských univer-
zit, mezi ty největší a nejaktivnější studentské organizace. 
Na Právnické fakultě se stará o pořádání různých seminářů 
a konferencí a nabízí programy výměnných studentských stá-
ží v zahraničí. Připravuje také imatrikulační ples a seznamova-
cí víkendy pro prváky. Oblibě se těší jejich veletrh pracovních 
příležitostí, kdy se na fakultu sjedou zástupci nejrůznějších 
právních institucí a advokátních kanceláří. 

Studentská komora Akademického senátu MU 
Všichni aktivní studenti, kterým není lhostejný osud široké 
studentské komunity na univerzitě a kteří mají aktivistic-
ké sklony, se mohou pokusit kandidovat do Studentské 
komory Akademického senátu MU. V případě zvolení aka-
demickou veřejností – tedy svými spolužáky – se stávají 
členy senátu s hlasovacím právem a mají pak například 
právo schvalovat vnitřní předpisy, rozpočet univerzity či 
volit rektora. Často se také zabývají nejrůznějšími student-
skými podněty a na diskuzních fórech jsou vítanými znalci 
univerzitního prostředí.

Minifestivaly slavící začátek a posléze i konec akademického 

roku hostí pravidelně zelený dvorek Filozofické fakulty,

kde se scházejí studenti z celé univerzity.

Oblíbený maškarní ples Fakulty sociálních studií přichází 

vždy v prosinci s nejrůznějšími tématy – od vesmírných 

civilizací po temnou stránku osobnosti.

O imatrikulační ples na Lékařské fakultě se tradičně stará 

Spolek mediků. Neobejde se bez pasování nových mediků 

třeba za pomocí lebky a stehenní kosti.

V divadle na Fakultě informatiky se vystřídalo už několik 

generací studentů-herců a jejich původní i převzaté 

inscenace se každý rok těší velké oblibě.

Stará pravda o tom, že člověk ze všeho 
nejradši po škole vypadne někam 
jinam, protože je to prostě místo, 
kde se jenom učí, na vysoké škole už 
zdaleka neplatí. I proto na řadě fakult 
funguje několik studentských spolků, 
které dělají ze studia na univerzitě víc 
než jen povinnost, ale celý životní styl. 
A navíc tak chytlavý, že ho řada lidí jen 
nerada opouští.

Studium na vysoké škole totiž opravdu není jenom o studiu 
a samozřejmě to nemají na svědomí jen ony spolky. To řek-
ne každý, kdo tím prošel. Z velké části spočívá také v nově 
nabyté volnosti, kterou člověk z ničeho nic dostane a kterou 
může využít nejrůznějším způsobem – třeba právě s novými 
kamarády na akcích spolků ať už jako organizátor, vystupující 
nebo divák. Výběr z různých uskupení působících na Masa-
rykově univerzitě je skutečně velký.

Spolek mediků
Působí na Lékařské fakultě. Jeho hlavním cílem je pomoci 
prvákům zorientovat se ve škole. Není nic lepšího než rada 
přímo od staršího spolužáka. Provozuje také burzu skript a ob-
jednává potřebnou studijní literaturu. Velké oblibě se těší 
imatrikulační ples, který Spolek každoročně pořádá, spojený 
s pasováním nových mediků. Nepravidelně také organizuje 
charitativní akce, každý rok připravuje Studentskou vědeckou 
konferenci a vydává časopis Medik on-line. 

Spolek přírodovědců
Tento spolek má na starosti studentské aktivity na Přírodo-
vědecké fakultě. Připravuje reprezentační ples, různé kon-
certy, turistické výlety a přednášky. Podílí se také na řadě 
zajímavých popularizačních projektů, jako je každoroční Týden 
vědy a techniky nebo Noc vědců. Pro středoškoláky připra-
vují korespondenční semináře nebo soutěž v experimentální 
fyzice nazvanou Fyzikální cirkus. Pro všechny své členy má 

spolek také k dispozici místnost skvěle vybavenou různými 
deskovými hrami.

Nadační fond studentů Filozofické fakulty
Už od roku 1989, kdy vznikl, je cílem spolku sdružovat studen-
ty Filozofické fakulty napříč katedrami. Mezi jejich aktivity patří
například seznamovací víkendovka pro prváky. Členové spolku 
také bývají u zápisu, kde nabízí novým zmateným studentům 
rady. Pořádají také tradiční lampionový průvod 17. listopadu 
nebo fakultní ples. Jako oslavu zahájení a následně i konce 
akademického roku organizuje spolek pravidelný minifestival 
na dvorku fakulty. Stejně jako všechny spolky navíc stále shání 
nové aktivní členy ochotné pořádat zajímavé akce. Dvakrát 
ročně také vypisuje výběrové řízení na projekty podporující 
studentské aktivity a mezi úspěšné uchazeče rozděluje finanč-
ní dotace.

Studentské kluby Krmítko a sdružení Přesahy
Přestože jde zdánlivě o dva obyčejné bufety nazvané Krmít-
ko, které najdete na Fakultě sociálních studií a Filozofické
fakultě, jsou obě místa také centrem bohatého kulturního 
a společenského života. Nejrůznější výstavy obrazů a foto-
grafií vytvořených studenty i známými umělci, happeningy,
autorská čtení nebo promítání filmů, přednášky a besedy se
zajímavými osobnostmi z politiky i z neziskového sektoru 
a řada dalších akcí se zde odehrává po celý rok. 

Ve spolupráci se studentským sdružením Přesahy orga-
nizuje Krmítko také pravidelná divadelní vystoupení malých 
souborů z celé ČR i těch působících na Masarykově univer-
zitě – patří mezi ně třeba Kočovná filozofická divadelní spo-
lečnost, Průšovo úchylné divadlo nebo Právnické ochotnic-
ké divadlo. Sdružení Přesahy je také proslulé každoročním 
maškarním plesem na roztodivná témata – v minulých letech 
třeba Co budu v příštím životě?, Dark side of your mind nebo 
Kreslené postavičky.

Filmový festival a divadlo na Fakultě informatiky
Že by informatici mohli hrát divadlo, zní možná trochu divoce, 
je tomu ale skutečně tak už po několik let. Každý rok předvádě-
jí rozmanité inscenace zapomenuté klasiky i vlastní díla, která 
sehrávají s amatérským nadšením, přesto hned několikrát 
a před početným akademickým publikem. Zájem o to zúčastnit 
se jako herec či kulisák je velký nejen z řad informatiků.

autor: David Povolný
foto: David Povolný, 
Tomáš Staudek, archiv 
Spolku mediků, Ondřej Ženka

Filmový festival na Fakultě informatiky je kulturním 

hřebem jarního semestru. Odborná porota i diváci 

hlasují o nejlepší původní studentský film.
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očima studenta

—  Dát si sraz na České.
—  Učit se v některém z brněnských městských parků.
—  Ochutnat pizzu na ulici Veveří.
—  Projet se na kolečkových bruslích nebo kole podél řeky Svratky.

Po čase zjistíte, že i když je druhým největším městem v Čes-
ké republice, je přece jen trochu malé. V tom je ale právě jeho 
výhoda. Stává se jen zřídka, že se prodíráte davy turistů, ale 
naopak velmi často potkáte někoho známého jen tak na ulici. 
Studentská populace tvoří totiž významnou část obyvatel 
Brna, které se za dlouhá léta přizpůsobilo jejím potřebám 
a život jí v mnohém zpříjemňuje. 

Sraz na České
Zcela zásadním místem je v Brně roh ulice České a Joštovy. 
Tady pod hodinami si dává sraz většina Brňanů-rodáků i jeho 
dočasných obyvatel. Právě odsud se zpravidla vyráží na noč-
ní toulky městem. Třeba do nepřeberného množství klubů, 
hudebních scén a podniků, kde se dá tančit a poslouchat 
hudba. Jen kousek pěšky z České je například klub Sombrero 
na Zelném trhu, kde se vyžijí všichni, kterým imponují latin-
skoamerické tance, respektive salsa. Na cestě tam minete 
i další vyhlášený brněnský klub Livingstone. 

Hospůdky, kavárny a další podobné občerstvovny najdete 
doslova na každém kroku. Ani za dlouhá léta studií nepoznáte 
všechny, protože pořád vznikají další. Spíš se časem stanete 
štamgasty tam, kde vám to nejvíc sedne – ať už někde v cen-
tru města nebo pár kroků od fakulty. 

Pokud přijde uprostřed noci hlad, i tady je snadná pomoc. 
Od hlavního nádraží až po Českou – což je vzdálenost, která 
se dá ujít za deset minut – seženete celou škálu rychlého 
občerstvení. Za zmínku stojí třeba turecký burek, který dosta-
nete v kteroukoliv denní i noční dobu v některém ze stánků 
na ulici Kobližná, nebo pizza na ulici Veveří.

Noční rozjezdy
Ke kvalitnímu nočnímu životu patří ale i kvalitní doprava, která 
vás rozveze domů. Zapomeňte na taxíky nebo předčasné konce 
vašich party kvůli chytání posledního autobusu. O Brně se říká, 
že má jednu z nejlepších sítí veřejné dopravy na světě, a to i díky 
systému tzv. nočních rozjezdů. Každou hodinu až do svítání totiž 
vyjíždějí z hlavního nádraží autobusy do všech koutů města.

Výlety po Brně i okolí
Nejenom jídlem a nočním životem živ je student. V Brně je 
také spousta míst, kam noha turisty nevkročí, ale která posky-
tují šanci k procházkám a objevům. Takovým místem je třeba 
Kamenná kolonie za řekou Svratkou. Jde o starou dělnickou 
kolonii plnou malých domečků vystavěných ze zbytkových 
cihel. Dostanete se k ní třeba po stezce, která vede kolem 
toku Svratky až k přehradě a je oblíbeným místem k procház-
kám, jízdě na kole i na bruslích.

Výlet, který by měl absolvovat asi každý, je návštěva hradu 
Veveří. Tu lze snadno spojit s projížďkou na parníku po Brněn-
ské přehradě. Zmiňovaný hrad podle pověsti založil vévoda 
Kunrád, když ve zdejších lesích zabloudil na lovu veverek. 
Když už budete v této části města, nemůžete vynechat také 
zoologickou zahradu, která se může pochlubit třeba dvěma 
malými ledními medvíďaty. 

Jen několik kilometrů severně od Brna můžete prozkoumat 
Moravský kras s jeho nejhlubší propastí Macochou a proslulými 
Punkevními jeskyněmi. Když vyrazíte na jih, ocitnete se v kraji 
vinných sklípků a vinic. Oběma směry se lze rozjet i na kole. Již-
ní Morava nabízí mimo jiné i známý Lednicko-valtický areál nebo 
třeba město Znojmo s unikátní románskou rotundou sv. Kateři-
ny. A konečně, když pro vaši cestovatelskou duši je i tohle málo, 
můžete vyrazit do blízkých měst, jako je Vídeň nebo Bratislava. 
Do obou center je to co by kamenem dohodil.

autor: Martin Kopáček
foto: Ondřej Ženka

Co musíte v Brně zažít! —  Jít na noční koupání do bazénu na Kraví hoře s výhledem na město. 
—  Ochutnat burčák v některé z brněnských vináren. 
—  Prozkoumat okolí Brna a navštívit aspoň jeden jihomoravský sklípek.
—  Prožít vzrušující jízdu nočním rozjezdem.

Pokud do Brna přijedete jako turista na dva nebo tři 
dny, obvykle navštívíte katedrálu na Petrově, Špilberk, 
projdete si centrum a máte pocit, že už vám město 
nemá co nabídnout. Pokud sem ale přijedete jako 
student, máte lepší šanci poznat to pravé Brno, které sice 
neoplývá desítkami úchvatných pamětihodností, 
ale má neopakovatelný styl a atmosféru. 
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Z usměvavé šestadvacetileté 
tmavovlásky mohla dnes být 
meteoroložka. Po prvním 
semestru ale zjistila, že to 
nebude ono. Renata Foralová 
tak vystudovala Lékařskou 
fakultu MU a letos nastoupila 
v brněnské Dětské nemocnici 
jako onkoložka. „Nejsem typ 
studenta, který by chtěl odmala 
být lékařem, teď jsem ale velmi 
spokojená,“ pochvaluje si práci 
a odmítá, že by dětská onkologie 
byla smutným oborem. 

MUNI: Než jste letos v červnu nastoupila 
jako lékařka, musela jste úspěšně projít 
všemi předměty na Lékařské fakultě, kde je 
studium považováno za jedno z nejtěžších. 
Řekla jste si někdy: mám já zapotřebí ležet 
celý rok v knížkách?
Já jsem měla to štěstí, že jsem všemi zkouškami 
prošla napoprvé, takže každý úspěch pro mě byla 
odměna. Takže neřekla.

MUNI: Co byste vzkázala prvákům, které už 
takové věci napadají?
Prváci si to ještě neříkají. Spíš až třeťáci a čtvr-
ťáci, kteří poznají náročnost práce a tu velikou 
zodpovědnost. Zjistí, jaké je finanční i společen-
ské ohodnocení a kolik času musí věnovat svým 
pacientům a svému vzdělávání. V šestém ročníku 

už je často extrémní únava ze studia. Občas sly-
ším názory z ostatních fakult, proč nemáme stát-
nice jako oni v jeden den, ale nedokážu si před-
stavit, že bychom se ta kvanta měli naučit naráz. 
Všem studentům medicíny ale musím vzkázat: 
Kdo opravdu chce být lékařem, musí zatnout zuby 
a vydržet. Úsměv spokojeného pacienta, který 
odchází domů, je pak ta nejlepší odměna.

MUNI: Musí mít lékař povahu na to, 
aby mohl být onkologem?
Napřed jsem myslela že ne, ale když pozoruji 
svoje kolegy, tak nejspíš ano. Důležité je i říct si, 
kam až můžeme jít ve vytváření vztahu s pacienty. 
Nejde přijmout ho úplně za svého, když vám pak 
třeba umře. To není dlouhodobě únosné. 

MUNI: Co je na vaší práci nejtěžší?
Už jsem se setkala s úmrtím své pacientky. To 
bylo náročné. Byla jsem u ní v ten moment, kdy 
umřela, to ale nebylo na té situaci nejhorší. Nejhor-
ší bylo, že už jsme jí neměli z lékařského hlediska 
co nabídnout. Když se dostaneme do fáze, kdy 
musíme říct: tady jsme prohráli, to je nejtěžší.

MUNI: Může doktor v takové chvíli brečet?
Může, taky jsme jenom lidi. Tady to ale všichni 
snáší velmi statečně, slzička občas ukápne, ale 
nejde o výlev emocí. To by ani nebylo vhodné, 
protože utrpení nesou především rodiče. 

MUNI: Připravili vás na takové okamžiky ve 
škole? Měli jste výuku psychologie?
Měli, ale jenom týden. Nevím, jak je to dnes, ale 
bylo to jen hrubé seznámení s tím, že psycholo-
gie existuje. Jedna paní docentka nám říkala, jak 
pracuje s onkologickými pacienty, bylo to hodně 
poučné. Problém byl spíš v tom, že výuky psycho-

logie je hrozně málo. Nehledě na to, že vzdělávání 
studentů je značně ochranné, většina studentů 
Lékařské fakulty se za dobu studia přímo se smrtí 
nebo umírajícími nesetká, to není úplně nejlepší.

MUNI: Vy jste se setkala?
Ano, na zahraniční stáži. Tam jsem dostala za úkol 
prohlásit pacienta za mrtvého, to byl hodně silný 
zážitek, ale o to lehčí to mám teď. Je to velký roz-
díl, když s tím člověkem hodinu předtím mluvíte 
a pak máte říct, že zemřel, oproti tomu, když se 
setkáte s mrtvými jen v rámci patologie. Tam je 
smrt značně neosobní.

MUNI: Proč jste si vybrala takový smutný 
obor?
Těžko říct, jestli je smutný. Je o životě. A k životu 
patří i smrt. Ale k tomu, aby člověk takový obor 
mohl dělat, musí být srovnaný sám se sebou, se 
svojí smrtelností. Musí si být vědom toho, že sám 
umře a nikdo nevíme kdy a jak. Na onkologická 
onemocnění se umírá, to je pravda, ale máme 
pacientům co nabídnout, od účinné léčby kauzál-
ní k léčbě symptomatické a léčbě bolesti. A ta je 
nesmírně důležitou součástí. Často musíme brát 
v úvahu především kvalitu života pacienta a mírnit 
jeho utrpení, které onemocnění i léčba přináší.

MUNI: Jací jsou vaši malí pacienti?
Jsou jedním slovem úžasní. Vztah k nim vzniká 
velmi rychle. Obdivuji je za jejich statečnost a tr-
pělivost s námi, přece jen, nemohou moc ven, 
neustále jsou napojeni na hadičky, kterými jim 
kapou nejrůznější léky a výživa, a oni to snášejí 
většinou skvěle. Jednu malou slečnu jsem ne-
dávno pouštěla domů a říkám jí: Těšíš se? A ona 
mi odpověděla: Proč? Mně se tady líbí. A to moc 
potěší.

Děti s námi 
mají úžasnou 
trpělivost

Úsměv spokojeného 
pacienta, který 
odchází domů,  
je ta nejlepší odměna.

autorka: Pavla Ondrušková
foto: Pavla Ondrušková

Renata Foralová
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Málokdo by asi řekl, že takové 
věci mohou stát u počátků 
úspěšného sociálního vědce, 
jakým je Jakub Macek. Jeho 
diplomová práce předkládající 
koncept kyberkultury se ale 
setkala s velkým ohlasem 
v zahraničí. Kromě toho, že se 
vášnivě zajímá o nová média, 
píše Macek filmové recenze
a sci-fi povídky. V současnosti
studuje v doktorském programu 
na Fakultě sociálních studií, kde 
také učí na katedře mediálních 
studií a žurnalistiky. 

MUNI: Na Masarykově univerzitě jste strávil 
už jedenáct let. Co pro vás představuje?
V první řade je to balík vzpomínek na to, jak jsem 
studoval, koho jsem tady potkal, s jakýma holka-
ma jsem chodil a s jakýma holkama jsem chodit 
chtěl a nikdy nechodil. Jak jsem vylítl od nějaké 
zkoušky a jinde zase prošel. Nebo jak jsme chodili 
do hospody U Čápa, kde se mezi pivy odehrávalo 
strašně moc důležitých věcí. V neposlední řadě 
je to také univerzita, která je v mnoha ohledech 
daleko pružnější a otevřenější než řada jiných čes-
kých pracovišť, které jsem poznal. 

MUNI: Studoval jste žurnalistiku a sociologii. 
Proč zrovna tento výběr? 

Přihlásil jsem se na žurnalistiku, protože mi tříd-
ní učitelka řekla, že na to nemám – že prý je to 
elitní škola a nikdo se tam nedostává a zvlášť ne 
z našeho hloupého gymnázia. Já se tehdy zapřel 
a dostal se. Náhodným výběrem jsem si k tomu 
vzal sociologii a ukázalo se to jako skvělá volba. 
Žurnalistika mě bavila v tom smyslu, že novinaři-
ně jsem se věnoval od prváku, ale po teoretické 
stránce mě víc chytla sociologie. 

MUNI: Téma nových médií dnes hýbe 
světem. Jak vy jste se k tomu dostal?
Psal se rok 1997 a internet byl v Čechách ještě 
nedostatkovou novinkou, spojenou s aurou če-
hosi revolučního. Poté, co jsme opustili svoje 
počítače 486 s Doomem 2, jsme měli pocit, že 
se děje něco velkého. S kamarády jsme tenkrát 
založili internetový časopis, jeden vůbec z prvních 
českých, nazvaný sever.cz a tam jsme začali pra-
videlně psát a objevovat možnosti nových médií. 
Do toho se v kinech objevil Matrix, četli jsme ky-
berpunkové knížky, chodili na technoparty a pro-
stě žili probíhající revolucí. 

MUNI: Opojení internetem a Matrix tedy stojí 
v pozadí vaší úspěšné diplomové práce?
Dá se to tak říct. Když se blížilo psání diplomové 
práce, tak jsem si uvědomil, že revoluce kolem 
probíhá, ale nikdo se jí moc nezabývá. A tak jsem 
se v tom začal hrabat a zjistil, že je to u nás pole 
totálně neorané a venku se začíná teprve rodit 
nějaká reflexe. Z toho na mě dýchala obrovská
svoboda. Když jsem se pak ocitl v USA, byl jsem 
ve městě, kde se nesměl pít alkohol, takže bylo 
po večerech spoustu času. V místní knihovně 
jsem si proto půjčoval jednu knížku za druhou, 
dělal si výpisky a potvrdil si, že jsem narazil na 
něco neprobádaného. 

MUNI: Jaký to byl pocit, když se po 
dokončení práce začalo vaše jméno 
objevovat vedle jmen autorů, o kterých 
jste předtím sám psal?
Dost zvláštní. Když jsem tu práci psal, tvořil 
jsem ji z půlky v angličtině, protože se mi tak 
prostě některé věci lépe psaly. Když to bylo 
hotové, jedna kamarádka mi pomohla práci do-
přeložit a mě nenapadlo udělat nic lepšího, než 
ji hodit na web. A najednou text začali citovat 
lidé, které jsem předtím s obdivem četl. To bylo 
ohromné. 

MUNI: Psával jste úspěšné sci-fi povídky.
To už je minulost? 
Vůbec ne. Mám ve svém poznámkovém bloku 
několik nápadů a rozepsaných věcí, ale musel 
jsem si slíbit, že dokud nenapíšu disertační práci, 
tak nebudu beletrii psát. Je to mrzuté, protože 
psaní pokleslých povídek je příjemná relaxační 
činnosti v tom smyslu, že když vás svět okolo 
štve, tak si to s ním vypravěčsky vyříkáváte tak, 
že si vyrábíte svět jiný. 

MUNI: Filmová publicistika, které se 
věnujete, pro vás není relaxování? 
Je to čistě práce?
Jakkoliv to může vypadat jako ohromná sran-
da – a snažím se, aby to tak vypadalo –, tak je 
to skutečně práce. Tři čtvrtiny filmů, které mu-
sím zhlédnout, bych sám od sebe prostě vidět 
nemusel. A napsat pak dobrou recenzi znamená 
vymazat si jakoukoli nechuť z hlavy a pokusit se 
stát divákem toho filmu. Když chcete o filmu
smysluplně psát, musíte přistoupit na jeho hru, 
jinak jste arogantní blbec. Samozřejmě že se ne-
vyhnu vnucování svého vlastního vkusu čtenářům, 
ale snažím se to dělat citlivě. 

autor: David Povolný
foto: Pavla Ondrušková 

Přihlásil jsem se na 
žurnalistiku, protože 
mi třídní učitelka řekla, 
že na to nemám.

Matrix, 
kyberpunk 
a technoparty 

Jakub Macek
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Kolem slova informatik 
je vytvořeno nesčetně 
mýtů. Běžnou představu 
asociálního jedince s tlustými 
brýlemi, který tráví dlouhé 
hodiny zíráním do obrazovky 
počítače, vyvrací Vojtěch Forejt. 
Studuje v doktorském programu 
na Fakultě informatiky, je členem 
univerzitního akademického 
senátu, obdržel cenu rektora pro 
nejlepší doktorandy, je ženatý 
a má psa, který ho často 
doprovází do práce na fakultu.

MUNI: Dá se říci, že jste vcelku rychlý 
student. Bakalářský stupeň jste vystudoval 
za dva a půl roku a magisterský za jeden. 
Co vás k tomu motivuje? 
Obecně nemám rád, když mě někdo do něčeho 
nutí a bakalářské a magisterské studium je oproti 
doktorskému více svazující, alespoň co se týče 
povinných předmětů. Protože jsem byl rozhod-
nutý pokračovat doktorským studiem, chtěl jsem 
skončit dřív a mít tak víc volnosti v tom, co chci 
dělat. Ale doktorské studium má samozřejmě 
také svoje povinnosti. 

MUNI: Mohl byste zkusit laikovi popsat, 
čemu se věnujete ve své odborné činnosti 
na univerzitě? 
Můžu použít vysvětlení jednoho mého kolegy – ně-
které věci na počítači vypočítat lze a některé vy-
počítat nelze, ani kdybyste měl seberychlejší stroj. 
Jedním z „tradičních“ neřešitelných problémů je 
vypočítat, zda se počítačový program nebo nějaký 
komplexní systém chová tak, jak má. A my se snaží-
me matematicky popsat, kdy je program nebo sys-
tém dost jednoduchý na to, aby se to zjistit dalo. 

MUNI: K čemu se to dá použít? 
V některých případech potřebujete přesně vědět, 
jak se program chová. Například pokud vám spad-
ne program nainstalovaný na vašem počítači, ne-
jedná se většinou o nic tragického. Pokud ovšem 
spadne nějaký důležitý program například v letadle, 
následky budou fatální. V takových případech chce-
te mít jistotu, že program funguje správně. A zde 
právě přichází ke slovu matematické důkazy.

MUNI: Nemáte jako člověk, který má 
k počítačům blízko, strach ze zavádění 
informačních technologií do všech oblastí 
lidské činnosti? 
Nemám. Asi jsem se naučil dávat si pozor. Občas 
je dobré pracovat třeba jen s tužkou a papírem 
místo klepání do klávesnice a zajít něco vyřídit 
osobně místo psaní e-mailu. 

MUNI: A jak vás vlastně studenti berou? 
Jste jim přece jen věkově dost blízko. 
Je pravda, že jsou někdy překvapeni, když zjistí, 
že jsem stejně starý nebo dokonce mladší než 
oni. Mám určitou výhodu v tom, že jsem předmě-
ty, které nyní učím, studoval poměrně nedávno. 
Ale jestli se mi daří přiblížit se studentům tak, jak 
bych chtěl, nedokážu posoudit.

MUNI: Co děláte, když zrovna nepracujete 
nebo nestudujete? 
Někdy se to dost těžko rozlišuje, kdy pracuji a kdy 
ne. Když píšu článek, pracuji od rána do večera 
a často mi splývá týden s víkendem. Volný čas 
trávím se ženou a se psem, rád se podívám na 

dobrý film, přečtu si knížku nebo vyrazím na kolo.
Za mimopracovní aktivitu považuji i členství ve 
studentské komoře akademického senátu.

MUNI: A jak se dívají na Fakultě informatiky 
na psa? Musím říct, že to bylo nečekané 
přivítání. 
Na Fakultě informatiky studuje řada nevidomých 
studentů se psím doprovodem, takže v tomto 
směru tu není Lentilka žádnou výjimkou. A podle 
ohlasů bych i řekl, že ji tu mají rádi. 

MUNI: A jí se tady líbí? 
Někdy se možná trochu nudí, když se tu zdržím 
déle, ale jinak má moc ráda společnost. Každého 
příchozího běží přivítat. Navíc je tady teprve rok, 
takže má ještě co studovat (smích). 

MUNI: Jak byste zhodnotil svůj vztah 
k počítačům? Je to zábava, nutnost nebo 
nepřítel?
Beru ho prostě jako prostředek. Pracuju s ním, 
ale nemám potřebu se jím neustále zabývat. Je to 
nástroj stejně jako třeba tužka nebo telefon. 

Počítače jsou 
prostě jen 
nástroj

Vojtěch Forejt

autor: Martin Kopáček
foto: Martin Kopáček

Studenti jsou někdy 
překvapeni, když zjistí, 
že jsem stejně starý nebo 
dokonce mladší než oni.
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Lydie Navrátilová, studentka 
Přírodovědecké fakulty MU, 
získala bakalářský i magisterský 
titul v oboru Systematická 
biologie a ekologie a dnes 
se jako doktorandka věnuje 
paleoekologii, vědě o vztazích 
organismů a prostředí 
v geologické minulosti. Mnoho 
kolegů nemá. „Kdybych je měla 
spočítat, tak by mi na všechny 
v Čechách stačily prsty rukou 
a nohou. Přes dvacet jich určitě 
není,“ popisuje s úsměvem 
studentka z Krnova.

MUNI: Z jakého důvodu jste se rozhodla 
pokračovat ve studiu a dělat si doktorát?
V oboru, který jsem vystudovala, není úplně snad-
né najít si uplatnění. Když to řeknu hodně pragma-
ticky, zvyšuji si tím své šance na trhu práce. Ale 
hlavně mě paleoekologie baví a chci se jí věnovat 
dál. Pokud se chci vědeckou prací jednou živit, je 
doktorské studium nezbytné. 

MUNI: Liší se nějak život „běžného“ 
studenta a doktoranda?

U mě je rozdíl spíš v míře zodpovědnosti za sebe. 
V bakalářském a magisterském studiu bylo jasně 
dané, co musím absolvovat, abych prošla do dal-
šího ročníku nebo abych mohla ke státnicím. Teď 
už je jen na mně, co si zapíšu, jak intenzivně se 
budu věnovat své práci, čtení článků, kolik času 
tomu budu věnovat. Potřebuju mnohem víc se-
bekázně než dřív, a to je někdy těžké.

MUNI: Částečně jste studentka, částečně 
učitel. Jaký máte pocit, když učíte téměř 
svoje vrstevníky?
Ze začátku jsem z toho byla nervózní a měla jsem 
strach hlavně ze záludných otázek, na které ne-
budu znát odpověď. Studenti se ale většinou 
pouze snaží plnit zadání cvičení a otázky si ne-
chávají do přednášek. Oni sami cítí rozdíl oproti 
střední škole, kde studium brali ještě jako nutné 
zlo. Na vysokou školu chodí dobrovolně, nikdo 
by je nepostrádal, takže se musí sami snažit 
splnit požadavky studia. Výuka má tak spíš po-
dobu oboustranné spolupráce. Terénní exkurze 
však bývají náročnější, protože se konají téměř 
za každého počasí.

MUNI: Mohla byste popsat, v čem spočívá 
vaše vědecká práce?
Ve své disertaci zkoumám vývoj vegetace 
a krajiny Jeseníků od poslední doby ledové po 
současnost. V tomto období se výrazně měnily 
klimatické podmínky a tomu se musely přizpů-
sobit všechny organismy. Rostliny tehdy, stejně 
jako teď, produkovaly velké množství pylu a spor, 
které se mohou konzervované v různých sedi-

mentech zachovat až do dneška. Podle nálezů 
v jednotlivých vrstvách sedimentu je možné si 
udělat představu, jaké druhy rostlin se na území 
v určitou dobu vyskytovaly. Pokud porozumíme 
tomu, jak na změny podnebí reagovala vegetace 
v minulosti, můžeme lépe odhadnout její promě-
ny v budoucnosti.

MUNI: Už podruhé jste se dostala do 
akademického senátu. Co vás vedlo k tomu, 
že jste do něj kandidovala?
Když jsem kandidovala poprvé, měla jsem o se-
nátu dost naivní představy a podle toho vypadal 
i můj volební program. Myslela jsem, že toho 
můžu hodně ovlivnit, ale realita je jiná. Pokud však 
všichni studentští senátoři postupují jednotně, 
mají poměrně velkou sílu. V minulém volebním 
období se studentské komoře podařilo například 
změnit nerovné ohodnocení diplomových prací. 
Vyjednávání s vedením fakulty byla celkem tvrdá, 
ale díky jednotnému postupu studentské komory 
jsme uspěli. 

MUNI: Vaši volební kampaň provázely 
jako symboly kandidátů postavičky ze 
South Parku. Má s nimi něco společného 
váš postoj k akademickému senátu?
Myslíte senát jako Peklo na zemi? Je pravda, že 
po čtyřech hodinách jednání bez kapky vody jsme 
se tak někdy cítili. Ale jinak to žádnou souvislost 
nemá. S nápadem na takovou verzi volebního 
plakátu přišel předseda studentské komory se-
nátu Zdeněk Ručka. Chtěli jsme volební kampaň 
trochu odlehčit a zaujmout studenty.

Na vysoké škole je výuka 
oboustranná spolupráce

autorka: Martina Fojtů
foto: David Povolný

Teď už je jen na mně, 
co si zapíšu a kolik času 
tomu budu věnovat. 
Potřebuju mnohem víc 
sebekázně než dřív.

Lydie Navrátilová
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O tom, že se na Masarykově 
univerzitě dělá špičkový sport, svědčí 
počet jejích sportovců na letních 
olympijských hrách v Pekingu. 
Reprezentovat Českou republiku 
vyjelo hned několik studentů Fakulty 
sportovních studií. Nejen na vrcholové 
sportovce je ale univerzita připravená. 
Studenti si mohou vybrat z nabídky 
více než 40 druhů sportovních aktivit, 
nebo se zúčastnit výcvikového kurzu.

Sport vrcholově
Ze studentů Masarykovy univerzity předvedli pod olympijský-
mi kruhy v Pekingu své sportovní umění dálková plavkyně 
Jana Pechanová, skokan Roman Novotný, plavec Martin Ver-
ner, triatlonista Filip Ospalý nebo bikrosařka Jana Horáková.

Na Fakultě sportovních studií však mají mnohem více 
známých jmen. Studují tam například nohejbalista Petr Bub-
niak, sjezdový lyžař Martin Vráblík, běžkyně na lyžích Klára 
Moravcová nebo běžkyně Lenka Masná.

Sport nekonvenčně
Sportoviště na Masarykově univerzitě jsou otevřena všem 
studentům. Záměrně. „Masarykova univerzita podporuje 
zdravý životní styl studentů, a proto podrobila systém tělesné 
výchovy v minulých letech reformě,“ uvádí rektor univerzity 

Petr Fiala. Sportovní aktivity pro všechny studenty MU nyní 
zajišťuje Fakulta sportovních studií. „Cílem výchovy přitom 
nejsou pouze samotné sportovní aktivity, ale i osvěta správ-
ného přístupu ke sportu a kvalitě života. Sportovní aktivita je 
zároveň způsobem obrany proti stresu, konfliktu, agresivitě
a civilizačním chorobám, případně závislosti na návykových 
látkách,“ dodává rektor.

Během studia musí každý student MU získat dva kredity 
formou povinně volitelného předmětu. „Studenti si přitom 
mohou vybrat ze široké nabídky více než čtyřiceti druhů spor-
tovních aktivit, nebo se účastnit letního či zimního výcvikové-
ho kurzu,“ upřesňuje mluvčí univerzity Tereza Fojtová. 

Výuku sportu pro studenty prezenčního studia zajišťuje 
Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií. 
Studentům nabízí širokou škálu nejrůznějších aktivit. Vybrat 
si mohou tradiční fotbal, volejbal, basketbal či aerobik nebo 
méně tradiční tai-či, golf, balet, horolezení. Centrum nabízí 
i horostěnu pro zrakově postižené, kurzy sebeobrany nebo 
aikido. V nabídce volitelných předmětů mají například i žong-
lování, in-line skating, aqua fitness nebo severskou chůzi.
„Výborné podmínky pro sportovní vyžití našich studentů při-
nesou i nově budovaná sportoviště v univerzitním kampusu 
v Brně-Bohunicích,“ dodává Fojtová.

Sport akademicky
Vrcholem akademického roku jsou pro všechny studující spor-
tovce České akademické hry. Jejich sedmý ročník se letos 
konal v Brně. Za Masarykovu univerzitu soutěžilo 301 spor-
tovců. V počtu reprezentantů byla mezi českými vysokými 
školami a univerzitami třetí, výkonnostně však byla nejlepší. 
Sportovci z Masarykovy univerzity letošní hry vyhráli před 
zástupci z Karlovy univerzity a brněnského Vysokého učení 
technického.

Sportovní hvězdy MU
Jana Pechanová – dálkové plavání 
Roman Novotný – skok daleký 
Petr Bubniak – nohejbal
Martin Verner – plavání
Martin Vráblík – sjezdové lyžování
Klára Moravcová – běžecké lyžování
Lenka Masná – běh
Jana Horáková – bikros

Cyklistika
Bodystyling
Aqua aerobic
Sportovní lezení
Severská chůze
Spinning
Vodní turistika
Balet

Jogging
In-line bruslení 
Bouldering
Kondiční box
Stolní tenis

Sporty pro všechny (výběr ze čtyřiceti možných)

Joggují, plavou 
či bruslí všichni 
studenti univerzity

autorka: Pavla Ondrušková
foto: Ondřej Ženka
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— Užít si představení divadla Husa na provázku.
—  Žasnout u některého z ohňostrojů při Ignis Brunensis 

na Brněnské přehradě.
— Prozkoumat kasematy na hradu Špilberk. 

—  Projít si zdarma všechna muzea a galerie v rámci 
Muzejní noci.

— Zapařit na Majálesu nebo ve Staré pekárně.
— Podívat se na film v Kině Art.

Co musíte v Brně vyzkoušet!

pravidelně vystupují vybraní umělci nejrůznějších 
žánrů. V kavárně se natáčel i cyklus televizních 
koncertů Blues ze Staré pekárny, který vysílala 
České televize. A třeba pro milovníky jazzu se 
Brně každý rok pořádá proslulý mezinárodní fes-
tival Jazzfest.

Ohňostroje a kejklíři
Jednou z největších událostí je na přelomu května 
a června festival Brno – město uprostřed Evropy. 
Pod křídly tohoto festivalu se odehrává mnoho 
kulturních akcí v podhradí Špilberku a v okolí Br-
něnské přehrady. Vyvrcholením celé akce je pak 
soutěžní přehlídka ohňostrojů Ignis Brunensis, 

kde se představují nejlepší pyrotechnické týmy 
z celého světa. Dalšími kulturními lákadly Brna 
je třeba skvělá Noc kejklířů, Muzejní noc, slet 
horkovzdušných balónů Balloon jam nebo závod 
dračích lodí na přehradě. 

Památky a historie
Zkrátka nepřijdou ani milovníci architektury a his-
torie. Místem, které umožní uspokojit touhu po 
poznání, je Muzeum města Brna s expozicemi 
na hradě Špilberk, v Měnínské bráně a ve vile 
Tugendhat. 

První jmenovaná památka tvoří spolu s ka-
tedrálou sv. Petra a Pavla dominantu města. 

Slavný Žalář národů, jak se Špilberku říkalo za 
rakouské monarchie, je dnes spíše místem, kde 
hledají soukromí zamilované dvojice. Můžete 
si tady  prohlédnout také expozice věnované 
archeologickým nálezům z jižní Moravy, histo-
rii architektury a Brna vůbec. Navštívit lze také 
proslulé kasematy, kde dříve bylo obávané 
vězení. 

Pokud zůstanete ve městě i přes léto, poskyt-
ne vám okolí Špilberku řadu dalších možností, jak 
se kulturně vyřádit. Koná se tu Brněnské kulturní 
léto, v rámci něhož uvidíte třeba šermířská vy-
stoupení nebo divadelní hry uváděné v rámci  
Shakespearovských slavností.

Brno je právem považováno 
za malého kulturního tygra. 
Přestože s Prahou nemůže 
v této oblasti ve všem 
soutěžit, nabízí víc než dost, 
aby mohlo uspokojit každého 
kulturychtivého studenta. 
Jste příznivci divadla, filmu,
hudby nebo galerií? Z toho 
všeho vám Brno nabídne 
příjemný výběr.

Divadelní ráj
Se začátkem akademického roku začíná také 
divadelní sezóna. Jedním z nejznámějších di-
vadel v Brně je Husa na provázku. Místo, kde 
se zrodily osobnosti jako je Bolek Polívka nebo 
Miroslav Donutil a kde dnes jako umělecký 
šéf působí proslulý režisér Nudy v Brně Vladi-
mír Morávek. 

Původní i převzatou muzikálovou tvorbou 
zásobuje Brno Hudební scéna Městského diva-
dla. To patří spolu s Národním divadlem k těm 
největším scénám ve městě. Kromě nich v Brně 
funguje i spousta komorních divadel nabízejících 
alternativní program za přívětivé ceny. Mezi 
nejznámější patří HaDivadlo, odkud pocházejí 
a stále tu pravidelně hrají herci jako je Pavel 
Liška nebo Tomáš Matonoha. Oblíbené je i bez-
bariérové divadlo Barka nebo divadelní studio 
Marta. Většina scén poskytuje velké slevy pro 
studenty – například v Národním divadle je to 

padesát procent z ceny vstupenky. Opravdoví 
náruživci tak mohou navštívit doslova za pár 
korun všechny klasiky od činohry, přes operu 
až po balet. 

Filmové fanoušky zcela jistě zaujme svým 
alternativním programem Kino Art. Na ty běžné 
diváky pak samozřejmě čeká řada dalších kin 
a dva multiplexy. Příznivci výtvarného umění by 
měli navštívit Moravskou galerii, druhou největší 
galerii v Česku.

Majáles a hudba
Ve studentském kalendáři je každý rok výrazně vy-
značen konec května – na tuto dobu totiž připadá 
tradiční studentský festival Majáles. Sejdou se na 
něj tisíce studentů z celého Brna, aby si poslechli 
průřez současnou českou hudební scénou. 

Velká vystoupení ale nejsou pro každého. Kdo 
uvítá komornější klubové prostředí, tomu sedne 
například hudební kavárna Stará pekárna. Tam 

autor: Martin Kopáček
foto: Ivana Rusková
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Pro slabozraké i nevidomé, nedoslýchavé i neslyšící, lidi s po-
hybovým handicapem i ty jinak postižené funguje na Masa-
rykově univerzitě už několik let středisko Teiresiás. Cílem 
centra je zajistit studentům s handicapem stejné podmínky 
pro studium, jako mají ti bez postižení. Jde o velmi výjimečný 
přístup, který není běžný ani jinde ve světě, natož v Čes-
ké republice. Studenti s handicapem totiž mohou studovat 
jakýkoliv studijní obor akreditovaný na univerzitě. Co v praxi 
obnáší pomoc střediska, jsem se zeptal zrakově postiženého 
studenta Petra Adamce.

MUNI: Jak vypadá každodenní pomoc, kterou vám 
Teiresiás poskytuje?
Do střediska Teiresiás nechodím každý den, přesto si své 
studium na vysoké škole dokážu jen těžko představit bez jeho 
existence. Středisko mi pomáhá především s přípravou stu-
dijních materiálů, které jsou pořád převážně v tištěné podobě, 
a tak je nutné je převést do pro mě přístupné elektronické 
verze. Až poté si text pomocí „mluvícího“ počítače můžu 
přečíst. Kdybych si materiály připravoval pouze sám, zabralo 
by mi to spoustu času. Elektronické publikace připravené ve 
středisku Teiresiás jsou navíc vybaveny navigačními značka-
mi, a tak je i při učení samotná orientace v textu snazší.

MUNI: Jakým způsobem třeba skládáte testy? 
Testy, jejichž příprava je náročnější, skládám ve středisku Te-
iresiás. Píšu na počítači v jedné ze zdejších studoven, abych 
nemohl případně opisovat z vlastních poznámek v notebooku. 

Tento počítač je pochopitelně vybaven stejným hlasovým výstu-
pem, se kterým běžně pracuju na svém počítači, abych nebyl 
stresován z pro mě neznámého prostředí. Test se potom odešle 
vyučujícímu daného předmětu e-mailem, aby ho mohl opravit. 

MUNI: Středisko nabízí i zvláštní kurzy. Čeho jste se 
třeba zúčastnil?
Jde většinou o předměty, které jsou náročnější na přípravu 
materiálů a samotný výklad. Jedná se převážně o ty z přírod-
ních věd a matematiky, ale také o výuku některých jazyků. 
Studuju historii, takže jsem absolvoval kurz němčiny a jeden 
speciální kurz zaměřený na oblast pomocných věd historic-
kých, kde bylo nutné pracovat se speciálními reliéfními ma-
teriály a elektronickými aplikacemi na internetu. To by bylo 
v rámci běžné výuky s ostatními studenty jen velmi obtížné. 

MUNI: Zajišťuje vám Teiresiás i doprovod na 
nějaké akce?
Ano. Na univerzitě je kupříkladu povinný určitý počet zápočtů 
z tělocviku. Zde mi středisko Teiresiás zajistilo doprovod na 
kurz plavání nebo partnera na jízdu na tandemovém kole. 
Navíc se na pracovníky střediska mohu obrátit s jakýmikoliv 
dotazy souvisejícími s organizací studia, takže s trochou nad-
sázky můžu říct, že je to i moje další studijní oddělení.

Bydlení je jedna ze zásadních otázek, které musí student 
vyřešit hned poté, co se dostane na vysokou školu. Masa-
rykova univerzita proto nabízí ubytování v celkem deseti 
kolejních budovách, jejichž celková kapacita je přes čtyři 
tisíce míst. Nabídka je skutečně velká, se vzdáleností od 
centra mezi pěti až dvaceti minutami a výběrem od levných 
vícelůžkových pokojů až po ty dražší dvoulůžkové. Na všech 
kolejích je také dostupný internet ať prostřednictvím pev-
ného připojení na pokojích, WiFi signálu nebo počítačových 
místností.

Každoročně některé studenty trápí obava, že se na ně 
při výběru nedostane. Studenti prvních ročníků jsou však 
zvýhodněni a pokud se na někoho v prvním kole nedosta-
ne, není důvod zoufat. „Nedostatek kolejních lůžek není. Na 
začátku akademického roku je samozřejmě přetlak žádostí, 
ale v průběhu října je migrace studentů taková, že již není 
problém uspokojovat další žádosti a každoročně do konce 
prosince a možná i v listopadu vykryjeme veškeré požadavky. 
Naopak v jarním semestru jsou volná lůžka, která nabízíme 

i studentům jiných škol,“ říká Dagmar Kulíšková ze Správy 
kolejí a menz MU.

Koleje však nejsou jedinou cestou, jak může student zís-
kat střechu nad hlavou. Díky ubytovacím stipendiím se v po-
sledních letech vyplatí i různé podnájmy nebo studentské 
priváty, kterých je v Brně velká nabídka. Výhodou takového 
bydlení může být větší svoboda, ale negativem je nezbyt-
nost řešení všech problémů, které se v domácnosti mohou 
vyskytnout. 

Veškeré informace o nabídce kolejí včetně ceníků a přihlášek 
lze najít na webových stránkách http://skm.muni.cz . Při hledá-
ní privátu je možné využít různé inzertní noviny nebo vývěsky na 
jednotlivých fakultách. Velmi oblíbené jsou také webové stránky 
http://bydleni.muni.cz nebo vývěska Informačního systému 
MU, kam mají studenti přístup hned po zápisu.

Umístění kolejí si můžete prohlédnout na mapě 
uprostřed časopisu.

Střecha nad 
hlavou je základ
autor: Martin Kopáček
foto: Pavla Ondrušková

Kdo nechce umřít hlady, měl by jíst. Jednoduchá poučka. Ne 
vždy je však po ruce kuchyně a ne každý student je v této míst-
nosti zdatný. Proto provozuje Správa kolejí a menz Masarykovy 
univerzity tři menzy a devět bufetů s výdejem teplého jídla. 

Celkově je každý den připraveno devět druhů obědů, 
tři druhy večeří a šestnáct druhů minutkových jídel. Ceny 
hlavních jídel se pohybují mezi dvaceti a čtyřiceti korunami 
a v nabídce je vždy i vegetariánská strava.

Mimo to přibudou letos i nějaké novinky. „Od zahájení 
akademického roku bude nově otevřena na kolejích Kounico-
va pizzerie, kde bude pestrá nabídka pizzy. Denně nabídneme 
více než patnáct druhů a výběr bude pravidelně obměňován. 
Plánované je také otevření Akademické restaurace v nákup-
ním centru Univerzitního kampusu v Bohunicích,“ říká Jiří No-
hál ze Správy kolejí a menz a dodává, že v rámci zkvalitňování 
stravovacích služeb a doplňování jídelníčků dle požadavků 

zákazníků byla nově ustanovena stravovací komise. Jejími 
členy jsou nejen provozní menz, ale také zástupci studentů.

Jednotlivé menzy sídlí na různých místech Brna, vždy 
v blízkosti fakult. Jedna se nachází přímo v centru na Morav-
ském náměstí v budově rektorátu, kam je to kousek v podsta-
tě odevšad. Další je na ulici Veveří v budově Právnické fakulty 
a třetí na kolejích Vinařská. Některé další fakulty a koleje jsou 
pak vybaveny bufety s nabídkou teplých jídel. 

Pro ty, kteří nepotřebují šetřit každou korunu, je tu sa-
mozřejmě i možnost stravování v restauracích. Výběr ve 
středu města je velmi pestrý, od čínské či indické kuchyně 
až po tradiční českou. Polední menu většinou stojí šedesát 
až sedmdesát korun.

Když je hlad

http://www.skm.muni.cz

autor: Martin Kopáček
foto: Martin Kopáček

http://www.teiresias.muni.cz

Šance 
studovat i pro 
handicapované
autor: David Povolný
foto: David Povolný
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Měli bychom se oprostit 
od politických problémů 
a podívat se na to, 
co je skutečně změřeno 
objektivními metodami.

Michal Janouch (1967) absolvoval obor Geografie a kartografie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 1991 pracuje
v Solární a ozónové observatoři Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. V letech 1994 – 95 se zúčastnil antarktické expedice 
Polské akademie věd na stanici Henryka Arctowského, kde se podílel na klimatologickém výzkumu. Tím se zabývá dodnes.

Michal Janouch

MUNI: Na observatoř v Hradci Králové jste nastoupil 
hned po promoci. Byla vaše práce hodně odlišná od 
toho, co jste dělal ve škole?
Když jsem začal pracovat v Hradci, tak jsem se všechno začal 
teprve učit. Vysoká škola vás připraví po teoretické stránce, 
ale v praxi z toho využijete jen část. Já navíc dělám práci, kte-
rá je hodně speciální, a to vás ve škole všechno nenaučí.

MUNI: Jak vypadala vaše práce na Antarktidě? 
Byla stejná jako v Česku, jen s tou výjimkou, že jste 
se podíval do míst, kterých se klimatické změny týkají 
nejvíce?
Přesně tak. Podíval jsem se ale i do severských států. Hodně 
spolupracujeme s Norskem, Švédskem a Finskem. Kontakt 
s polárními oblastmi udržujeme pořád, ať už prostřednictvím ná-
rodních grantů nebo prostřednictvím projektů Evropské unie.

MUNI: Spolupracujete na projektu Scout-03. 
Mohl byste popsat, čím se zabývá?
Cílem projektu je zjistit, jaký má na chování a možnou obnovu 
ozónové vrstvy vliv zavedení a dodržování opatření v rámci 
Montrealského protokolu. Ten nařizuje eliminovat vypouštění 
látek poškozujících ozónovou vrstvu do atmosféry. Protože 
prvním předpokladem k tomu, aby se mohla obnovit ozónová 
vrstva, je omezení množství freonů a dalších látek v ovzduší. 
Teď nás také zajímá, co na ozónovou vrstvu, pokud se někdy 
do původního stavu vrátí, může ještě působit. Stále zřetelněji 
se ukazuje, že klimatické změny stav ozonové vrstvy ovlivňují 
negativně a zpomalují její obnovu. Nejen v polárních oblas-
tech, ale i ve středních zeměpisných šířkách jak na jižní, tak 
na severní polokouli. Už dnes víme, že v oblasti Arktidy a An-
tarktidy se obnova ozónové vrstvy podle některých modelů 
oproti původním předpokladům posune až o třicet let.

MUNI: Platí tedy, že čím víc se klima mění a otepluje se, 
tím menší je možnost, že se ozónová vrstva vrátí do 
normálního stavu?

Tak bych to úplně neřekl. Není menší, ale může se stát, že 
do toho klimatické změny výrazně zasáhnou. Mění se totiž 
teplotní rozvrstvení v oblasti atmosféry, především v mís-
tech, kde je ozónová vrstva. Právě tam, ve stratosféře, se 
atmosféra ochlazuje. Naopak oblast troposféry, kde žijeme 
my, se otepluje. Čím víc se otepluje troposféra, tím víc se 
ochlazuje stratosféra. A čím víc se ochlazuje stratosféra, tím 
víc mohou probíhat určité chemické reakce, které ozónovou 
vrstvu dostávají do negativní fáze. Ale v tomto směru máme 
ještě určité otazníky.

MUNI: Existuje vůbec ještě možnost, že se stav 
ozónové vrstvy vrátí do původního stavu, který pro 
lidstvo nepředstavoval nebezpečí?
To je otázka. Některé modely ukazují, že se vrátí, ale ne-
bude to v roce 2040, jak se původně předpokládalo, ale 
v oblastech Antarktidy to může být až rok 2070, nebo do-
konce 2080. Někteří vědci však zastávají názor, že se nikdy 
do původního stavu, který byl v sedmdesátých nebo na 
začátku osmdesátých let, nevrátí. 

MUNI: Co si myslíte o výrocích některých lidí, často 
politiků, kteří výsledky vašeho výzkumu popírají?
Když to slyším, tak mě to mrzí. V této věci bychom se 
od různých politických problémů měli oprostit a podívat 
se na to, co je skutečně změřeno objektivními metodami. 
Pracují na tom přece desítky lidí po celém světě. Vědecká 
komunita se to snaží vysvětlit, jednou za čtyři roky se koná 
světová konference. Světová meteorologická organizace 
každý rok hodnotí stav v oblasti Arktidy a Antarktidy jak 
z hlediska ozónu, tak z hlediska ultrafialového záření, takže
informovanost rozhodně není špatná. I u nás se podařilo 
zavést UV index. Dnes už většina lidí ví, co to je, a že 
jde o standardní veličinu, kterou schválila Světová meteo-
rologická organizace i Světová zdravotnická organizace. 
Snaha tady je, pak jen záleží na každém jedinci, jak s těmi 
informacemi naloží.

Klimatolog Michal Janouch 
vystudoval Přírodovědeckou fakultu 
Masarykovy univerzity a s diplomem, 
na kterém ještě ani nezaschl inkoust, 
nastoupil hned druhý den po promoci 
na Solární a ozónovou observatoř 
Českého hydrometeorologického 
ústavu v Hradci Králové. Celý život se 
tak zabývá tím, o čem snil už odmala. 
Zkoumá měnící se klima, a díky své 
práci se v polovině devadesátých let 
zúčastnil expedice na Jižní Shetlandy. 

MUNI: Co dělá polárník a klimatolog v zemi, kde zvlášť 
v poslední době sněhu a ledu moc nevídáme?
To je sice pravda, ale já jsem měl tu možnost se do polárních 
končin v roce 1994 a 1995 dostat a dodneška jsem s těmi 
oblastmi ve své práci spojený. My měříme hodnoty celkové-
ho záření, ultrafialového záření, množství ozónu, a proto je
úplně jedno jestli je člověk v České republice, na Havaji nebo 
v Grónsku. Ozón je všude. Člověk se jen pohybuje v jiném 
prostředí a v různých klimatických pásech.

MUNI: Základní znalosti potřebné k vaší práci 
jste nasbíral na studiích na Masarykově univerzitě. 
Když jste se rozhodoval, kam na vysokou školu, šel jste 
na jistotu, nebo jste váhal a zkoušel, kam se dostanete?
Moje volba byla jednoznačná. Rozmýšlel jsem se jenom, jest-
li půjdu na Masarykovu univerzitu do Brna nebo na Karlovu 
univerzitu do Prahy. Za každou cenu jsem ale už odmala chtěl 
studovat přírodovědu.

MUNI: Co rozhodlo ve prospěch Brna?
Otvírali tam obor, který jsem chtěl studovat. První dva roky 
to byla geografie a pak se na další tři roky specializovalo
a volilo se mezi kartografií, geomorfologií nebo meteorologií,
klimatologií.

MUNI: V době, kdy jste studoval, ovšem ještě téma 
klimatických změn nebylo zdaleka tak aktuální. 
Co vás na něm tak lákalo?
Máte pravdu, v té době se o tom ještě tak moc nemluvilo. 
Ale mě to odmalička zajímalo a chtěl jsem se dostat k bližším 
informacím.

MUNI: Jak vzpomínáte na léta strávená v Brně?
Na vysokou školu jsem chodil na konci osmdesátých let 
a vzpomínám na ně jenom v pozitivním slova smyslu. V Brně 
se vždycky něco dělo. A to ještě zdaleka nebylo tolik příle-
žitostí jako dnes.

Už dnes víme, že v oblasti pólů se 
obnova ozónové vrstvy oproti původním 
předpokladům posune až o třicet let.

autorka: Martina Fojtů
foto: archiv Michala Janoucha
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Obchodní centrum: 
Pár kliknutí ke 
vzdělání

Baví vás práce s počítačem? 
Zajímáte se o ekonomiku 
a právo? Nebo potřebujete 
pomoct s přípravou na 
přijímačky na vysokou školu? 
Pak by vás mohl zajímat systém 
celoživotního vzdělávání na 
Masarykově univerzitě a její 
Obchodní centrum. To vzniklo 
v roce 2007, aby umožnilo 
pružněji zprostředkovat vzdělání 
široké veřejnosti.

Placené programy celoživotního vzdělávání může 
vyzkoušet kdokoliv. „Hlásí se absolventi středních 
škol, lidé produktivního věku i senioři,“ uvedla 
manažerka pro koordinaci celoživotního vzdělá-
vání Barbora Hašková. V minulém akademickém 
roce jich prošlo různými typy programů téměř 
dvacet tisíc.

Kdo neví, jak na to, měl by nejdřív zamířit 
na internetové stránky http://obchod.muni.cz. 

„Zájemci tam najdou profesní a zájmové kurzy, 
ale třeba také klasické bakalářské studijní progra-
my. Koupit si můžou také přípravné kurzy pro 
zájemce o studium na univerzitě,“ popsala na-
bídku B. Hašková. 

S velkým ohlasem se setkávají jazykové kurzy. 
Volba padá většinou na angličtinu, ale také na heb-
rejštinu nebo japonštinu a její písmo. V nabídce 
jsou i kurzy, díky nimž se dozvíte víc o bezpečnos-
ti na síti nebo ochraně platebních karet před zne-
užitím. Další se věnují třeba právním aspektům 
informatiky. Své si zde najdou i příznivci sportu 

nebo tance. S pomocí univerzitních lektorů si 
můžete udělat licenci plavčíka nebo instruktora 
snowboardingu.

Velký zájem je také o zmíněné studijní progra-
my nabízené jednotlivými fakultami. Absolvování 
některého z programů pomůže třeba těm, kteří se 
hlásí do klasického studia. Když zájemce projde 
takovým programem, dostane osvědčení o jeho 
absolvování. Pokud bude úspěšný i u přijíma-
cích zkoušek do prezenčního studia, může žádat 
o uznání předmětů, ve kterých uspěl, a uspíšit tak 
třeba své další studium.

Každý těžko nese loučení 
s kamarády. Odtržení od 
spolužáků ze střední školy 
je těžké. Ale ještě horší je 
to potom, když s titulem 
v kapse opouštíte ty univerzitní. 
Většinou totiž nebydlí ve stejném 
městě, ale třeba na druhém 
konci republiky. Nemusíte 
se však rozcházet nadobro. 
O pravidelné kontakty se na 
Masarykově univerzitě stará 
Spolek absolventů a přátel MU.

Spolek má od počátku své existence za úkol pře-
devším informovat bývalé studenty o aktuálním 
dění na univerzitě a zprostředkovávat jejich kon-
takty. Nešlo však jen o aktivitu univerzity. „Pod-

statné bylo, že zde současně vznikla spontánní 
iniciativa skupiny bývalých studentů. Bez jejich 
podnětu by spolek nemohl vzniknout,“ vyzdvihl 
při zahájení činnosti spolku rektor Masarykovy 
univerzity Petr Fiala.

Kromě získávání a udržování kontaktů přináší 
členství ve spolku množství dalších výhod. Patří 
mezi ně například poskytování nadstandardních 
služeb v rámci Informačního systému MU, po-
zvání na akademické slavnosti nebo kulturní akce, 
nabídka odborných přednášek nebo nákup propa-
gačních předmětů za zvýhodněné ceny. Všichni, 
kdo si platí členský příspěvek, dostanou členskou 
kartu a s ní možnost čerpat další výhody, které 
zajišťují partneři spolku.

Tím to však nekončí. Činnost spolku se bude 
dále rozšiřovat. „Letos plánujeme poměrně hod-
ně akcí, kam budeme členy zvát. Pracujeme na 
nové verzi zpravodaje spolku, vyjednáváme další 
členské výhody a rádi bychom získali finanční pro-
středky a začali s přípravami na setkání absolven-
tů univerzity. To by se mělo uskutečnit v příštím 
roce u příležitosti oslav 90. výročí založení uni-
verzity,“ vysvětlila výkonná místopředsedkyně 
spolku Eva Janouškovcová.

http://www.absolventi.muni.cz

Díky Spolku absolventů 
kamarády neztratíte

autorka: Martina Fojtů
foto: Ivana Rusková

autorka: Martina Fojtů
foto: Pavla Ondrušková

V prvé řadě zakladatel genetiky, zároveň ale také mnich, vče-
lař a meteorolog. Gregor Johann Mendel nemá v Brně své 
muzeum proto, že by se v jihomoravské metropoli narodil, 
ale proto, že v tamějším augustiniánském klášteře přišel na 
věci, které uznává moderní věda dodnes. „Mendel se narodil 
20. července 1822 ve slezské obci Hynčice,“ uvádí ředitel 
Mendelova muzea Ondřej Dostál. Mendelovi rodiče mluvili 
německy, proto i mateřským jazykem uznávaného vědce 
byla němčina.

„Po studiích v Lipníku a Opavě nastoupil na studium filo-
zofie. Z finančních důvodů a také na přání matky ale nakonec
Mendel z vysoké školy odešel a vstoupil do semináře. V roce 
1843 přišel do augustiniánského kláštera svatého Tomáše 
na Starém Brně a přijal řeholní jméno Gregor. V rámci další-
ho vzdělávání pak studoval na univerzitě ve Vídni,“ dodává 
O. Dostál.

Šlechtěním hrachu ke genetice
Mendel svůj zájem o biologické obory rozvíjel vlastními výzkumy, 
především v oblasti meteorologie a šlechtění rostlin. A právě 
ono šlechtění rostlin mu vyneslo světoznámé uznání a přízvisko 
otec genetiky. „Při šlechtění hrachu přišel na principy dědič-
nosti známé jako Mendelovy zákony,“ poukazuje O. Dostál na 
objevy, které daly vzniknout vědě zvané genetika. Mendel byl 
však také zapáleným včelařem a ovocnářem. „Od roku 1868 se 
stal opatem augustiniánského opatství a přijal řadu významných 
společenských rolí,“ poznamenává ředitel muzea.

Všestrannost uznávaného genetika potvrzuje i to, že stihl 
kromě špičkových vědeckých výsledků také spoluzaložit příro-
dovědný spolek v Brně, od roku 1881 dokonce zastával funkci 
ředitele Moravské hypoteční banky v Brně. Jeho vědecká 
i společenská cesta skončila na počátku roku 1884. Zemřel 
6. ledna, pohřben je na brněnském ústředním hřbitově.

autorka: Pavla Ondrušková
foto: Pavla Ondrušková

Světový vědec oblékal 
mnišské roucho

Muzeum otce genetiky 
láká zejména cizince

Mendelovo muzeum sídlí v prostorách 

augustiniánského kláštera na Starém Brně. 

Přímo zde Mendel prováděl své výzkumy.

G. J. Mendel objevil zákony dědičnosti a přišel 

na to, jak následující generace dědí vzhled 

a další charakteristické znaky organismu.

Muzeum otce genetiky Gregora Johanna Mendela nechá 
návštěvníky nahlédnout nejen do světa vědeckých bádání, 
které dokládají listy Mendelova herbáře, nejrůznější propočty, 
meteorologická měření a nezbytné zápisky výzkumů, ale i do 
osobního světa badatele. Je umístěno v autentických prosto-
rách opatství, kde Mendel působil.

Návštěvníci si tak mohou prohlédnout místo, kde stál 
třicet metrů dlouhý skleník, ve kterém Mendel křížil rostliny. 
Zahrada opatství skrývá i včelín, kde vědec choval všechny 
tehdy dostupné včelí rasy, a zachovala se i Mendelova me-
teorologická budka. „Ta je funkční, dnes ji využívá brněnská 
pobočka Českého hydrometeorologického ústavu,“ uvádí 

O. Dostál. K vidění je i místo, kde bývala oranžerie, tedy Men-
delova zahradní pracovna a prostory k přijímání návštěv.

Muzeum jako součást univerzity
Mendelovo muzeum z roku 2002, které se roku 2007 stalo 
součástí Masarykovy univerzity, tak propojuje řadu oborů, 
které jsou na univerzitě vyučovány. Muzeum má stálou expo-
zici věnovanou slavnému vědci a také prostory pro pořádání 
krátkodobých výstav s ním souvisejících. „Mendel je jedním 
z celosvětově známých vědeckých jmen, a proto je důležité, 
že se Masarykova univerzita, sídlící v místě působení Men-
dela, hlásí k jeho odkazu,“ poznamenává O. Dostál.

Dokladem toho, že ani v zahraničí se na Mendela neza-
pomíná, je i počet cizinců, kteří se ročně do muzea vydáva-
jí – tvoří devadesát pět procent všech návštěvníků. „O tom, 
že Mendelovo muzeum má zvuk po celém světě, svědčí 
návštěvy tak významných osobností, jako byl například držitel 
Nobelovy ceny Sir Paul Nurse nebo prezident Korejské gene-
tické společnosti Jae-Wook Bang,“ dokládá ředitel muzea.
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„Když v roce 1882 došlo k rozdělení Karlo-Ferdinandovy 
univerzity na českou a německou, přišel Masaryk s tezí, že 
chceme-li mít jednu univerzitu, musíme mít univerzity dvě. 
Tím měl na mysli potřebu konkurence v národním prostředí,“ 
uvádí ředitel Archivu Masarykovy univerzity Jiří Pulec.  

Snahy o založení druhé české univerzity ale narážely na 
odpor u moravských a zvláště brněnských Němců, kteří se 
obávali počeštění města. Univerzita tak přišla na svět až se 
vznikem republiky. Přesně 28. ledna 1919 byla zřízena coby 
druhá česká univerzita složená ze čtyř fakult – Právnické, Lé-
kařské, Přírodovědecké a Filozofické.

Univerzita plná mladých vědců
Od té doby uplynulo už mnoho let a Masarykova univerzita 
za tu dobu, stejně jak je jí to přáno na pamětní listině, „žila, 
mohutněla a kvetla v ušlechtilém závodění se starší sestrou 
pražskou“. Prošla však velmi dramatickou historií. Zrodila se 
jako mladá a progresivní škola, kam se přesunulo mnoho 
skvělých vědců se svými novými nápady. „Pražská univerzita 
byla centrem vědeckého života u nás a do Brna šli převážně 
ti mladší vědci. V tom však byla naše výhoda, protože tito 
lidé byli průbojnější a díky spojení s Masarykem také hluboce 
demokratičtí. V řadě oborů dostihli a předstihli už v mezivá-
lečném období Karlovu univerzitu,“ hodnotí J. Pulec.

Už v zákoně zřizujícím Masarykovu univerzitu se objevil 
paragraf, který stanovoval výstavbu nových univerzitních bu-
dov nejpozději do roku 1930. „Budova Právnické fakulty se 
začala stavět v roce 1928. Naprosto totožnou stavbu měla 
mít i Filozofická fakulta. Mezi nimi měla stát rektorátní budova
a Přírodovědecká a Lékařská fakulta byly plánovány k výstav-
bě na Kraví hoře,“ vysvětluje J. Pulec. 

Velkolepé plány na vznik univerzitního kampusu přímo 
v centru města však zmařila hospodářská krize a další spád 
dějin spojený s nacistickou invazí. Vývoj situace po druhé 
světové válce nakonec přesunul projektování kampusu do 
městské části Bohunice. K jeho uskutečnění však kvůli prů-
tahům i nedostatku financí nedošlo.

Sen o kampusu pokračuje
Po revoluci v roce 1989 však univerzita rychle nabrala nový 
dech a začala se okamžitě rozrůstat a modernizovat až do 
současné podoby. Dnes je spojována s řadou nových tren-
dů ve výuce i ve výzkumu. Masarykova univerzita v součas-
nosti sestává z devíti fakult a tvoří v Brně malé město ve 
městě. Starý sen na vybudování kampusu navíc neumřel. 
Právě naopak. Nový moderní kampus, který rychle roste 
v Bohunicích, patří mezi nejslibnější projekty tohoto typu 
ve střední Evropě.

Další akce
—  v rámci hlavních oslav proběhne velká studentská akce, na jejíž 

organizaci bude mezi studenty MU vypsána soutěž
—  studenti a absolventi výtvarné výchovy Pedagogické fakulty 

připraví v rámci oslav výstavu svých děl
—  chybět nebude ani mezifakultní sportovní utkání
—  v plánu je velký absolventský sraz
—  v roce výročí oslav bude vydána rozsáhlá kniha o historii MU
—  v září 2009, kdy univerzita oslaví přesně 90 let od nástupu 

prvních studentů, bude otevřena další velká výstava o historii MU
—  součástí oslav bude například i slavnostní otevření nové expozice 

o G. J. Mendelovi a genetice v Mendelově muzeu, odhalení sochy 
v Univerzitním kampusu v Bohunicích a další akce

Oslavy k devadesátému výročí
Přesně v den výročí, tedy 28. ledna 2009, se uskuteční dvě 
významné akce. První bude dopolední slavnostní akademický 
obřad, na kterém budou udělena ocenění významným absolventům 
MU. Zde budou také představeny nové univerzitní fanfáry. Večer 
oslav uzavře slavnostní operní představení v Janáčkově divadle – 
Liška Bystrouška. Ve foyer divadla bude také instalována výstava 
o historii a současnosti univerzity, která se posléze přemístí do 
Národního muzea v Praze.

Univerzita 
slaví kulatiny

autor: David Povolný
foto: archiv MU

Požadavky na vznik univerzity nezaznívaly jen od 

akademiků, ale i od nejširší veřejnosti. V listopadu 

1913 se lidé sešli, aby demonstrovali za její založení. 

V roce 2009 oslaví Masarykova univerzita své 
devadesáté narozeniny. Nepatří sice do společnosti 
nejstarších evropských univerzit, má však své důležité 
místo v dějinách českých zemí. Přišla totiž na svět 
nedlouho po vytvoření samostatného československého 
státu a přijala jméno svého prvního prezidenta, 
který po dlouhá léta usiloval o její vznik.

První rektor Masarykovy 

univerzity Karel Engliš
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Víc než vzdělání
Masarykova univerzita

• Nejžádanější vysoká škola s nabídkou 800 studijních oborů
• Uznávaná středoevropská výzkumná univerzita
• Jedinečné studijní prostředí v univerzitním městě Brně
• Špičkový elektronický informační systém pro studenty
• Možnost vycestovat za studiem do zahraničí


