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editorial 

Vážení čtenáři, 
není běžné, aby univerzita připravovala pro své potenciální 
studenty speciální magazín nabitý od první po poslední stranu 
zajímavými informacemi. Masarykova univerzita ale ráda při-
stupuje k věcem po svém a originálně. Myšlenka vydat časopis 
se nám, studentům a pedagogům univerzity, zalíbila a rozhodli 
jsme se vyjít vám vstříc a vytvořit magazín s informacemi, které 
žádáte. Budeme rádi, pokud se vám Muni Extra stane užitečným 
pomocníkem při volbě vaší budoucí vysoké školy. 

Proč jít studovat právě na Masarykovu univerzitu do 
Brna? 
Na to se vám na následujících stránkách budeme snažit dát 
odpověď. Nedostanete tu samozřejmě vyčerpávající informace 
o všech fakultách a oborech, které se na Masarykově univerzitě 
vyučují, najdete tu ale to, co v oficiálních dokumentech není - 
bezprostřední dojmy těch, kteří na škole právě začali studovat, 
studují už delší dobu nebo ji nedávno úspěšně ukončili. 

Dozvíte se také mnoho o tom, jaké to vlastně je žít v Brně 
a na Masarykově  univerzitě. Vysoká škola, se kterou spojíte své 
vzdělání, se totiž skutečně na několik let stane vaším druhým 
domovem a bude jím vlastně už po zbytek vašeho života. Už 
proto stojí za to dobře si rozmyslet, na jakou vysokou školu 
zamíříte. 

Přejeme vám příjemné čtení. 
redakce Muni Extra 

Pokud nám budete chtít říct něco k obsahu magazínu nebo 
napsat, co byste si chtěli v dalším vydání přečíst, pište na e-mail 
muniextra@muni.cz.
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MAGAZÍN MASARYKOVY UNIVERZITY – 1

Když si vzpomenu na seznamování s Masarykovou univerzitou, 
vybaví se mi dlouhá fronta na ISIC kartu, poznávání cizího města 
a nových spolužáků, první přednášky, které jsem hltal s až nábožnou 
úctou. Nejspíš nic zvláštního ve srovnání s tím, co prožívají tisíce 
studentů kdekoli jinde. Když mě těšily drobné (ne)samozřejmosti, 
jako vstřícný přístup technického oddělení při problémech s přístu-
povými hesly nebo férově sestavený způsob hodnocení na mém 
oboru, mohl bych to přičítat vlastnímu slepému nadšení, že jsem byl 
přijat právě tam, kam jsem si nejvíc přál.

S odstupem pěti let a snad také s určitým nadhledem se mi ale 
Masarykova univerzita stále neokoukala. Máloco je dokonalé, já 
jsem stěží studentem bez chyb a koneckonců i moje velká alma 
mater se má vždycky v čem zlepšovat. Těžko lze ovšem přehlédnout 
pokrok, který univerzita v poměrně krátké době udělala. Od neustá-
lého vývoje Informačního systému, jenž se v českém prostředí stal 
už fenoménem, přes řadu rekonstrukcí historických budov i výstavbu 
nových prostor v čele s obrovitým kampusem, ke snahám o zjedno-
dušení, zlepšení a rozšíření služeb, je vidět, že reformní a moderní 
étos univerzity, který její vedení neváhá při všech příležitostech 
vyzdvihovat, není prázdným heslem. 

Ostatně, myslím si, že brněnský genius loci poskytuje vhodné 
podhoubí nejen pro rozvoj takové akademické instituce, ale i pro 
studentské setkávání a prožívání. Možná proto, že Brno si nemůže 
nárokovat světový věhlas Prahy, funguje zde dvojnásob silný motor 
motivace, díky němuž vzniká řada výjimečných projektů a kulturních 
událostí, které si s těmi v hlavním městě nezadají. Něco podobného 
asi neustále pohání vpřed i Masarykovu univerzitu.

Akademická obec univerzity je díky tomu sebevědomá i pokorná 
zároveň. Z pohledu studenta to první značí, že se mu dostane kvalit-
ního vzdělání a že může být na svou vysokou školu právem hrdý. To 
druhé představuje pomyslný moudře varující prst, který nutí člověka 
k uvědomění si, že má daleko k tomu být pupkem světa a že bez snahy, 
práce a úsilí daleko nedojde. Studium na Masarykově univerzitě je 
výzvou. Pokud ji člověk přijme, čeká ho nezapomenutelná cesta.

dalibor jenne,
člen Studentské komory Akademického senátu MU

Studium na Masarykově 
univerzitě je výzvou. Pokud 
ji člověk přijme, čeká ho 
nezapomenutelná cesta.

foto: Archiv d. jenne
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„Výstavba kampusu je bezkonkurenčně největší stavební akcí ve 
středoevropském vysokém školství posledních několika desetiletí. 
Celkové náklady na stavbu kampusu činí 5,1 miliardy korun,“ uvedl 
kvestor Masarykovy univerzity Ladislav Janíček. Stavba je financo-
vána ze tří zdrojů. Ze státního rozpočtu putuje do Brna částka 2,6 mili-
ardy korun, Masarykova univerzita zaplatí 2,2 miliardy. Na stavbu 
kampusu přispělo také město Brno částkou 300 milionů korun. 

„Svým finančním rozsahem je to za posledních dvacet let investice 
zcela srovnatelná s podobnými investicemi do vysokého školství 
v západní Evropě,“ poznamenal kvestor. Základní kámen kampusu 
byl položen v roce 2004, zásadní část výstavby moderního střediska 
by měla být hotová v roce 2010. 

medici, přírodovědci, ale i sportovci 

Kdo bude v kampusu pracovat a studovat? Zabydleli se v něm už 
medici, část přírodovědců a přibudou studenti a vyučující Fakulty spor-
tovních studií. „Kampus nabízí moderní zázemí nejen pro studium, ale 
i pro výzkum a vývoj,“ upozorňuje Janíček. Kromě malých učeben na 
semináře v úzkém kruhu v bohunickém kampusu najdete i obří poslu-
chárny či výborně vybavené laboratoře a výzkumná pracoviště. 

Kampus je opravdu pro všechny. Přístup do něj je bezbariérový, 
pro neslyšící slouží standardní vizuální navigace, nevidomí se mohou 
po kampusu pohybovat pomocí tří navigačních prvků – vodicí, zvu-
kové a hmatové linie. 

Architektonickou libůstkou celého areálu je knihovna. Někomu 
může svým zanořením do prostoru kampusu a také speciálními okny 
připomínat ponorku, počítačová učebna zavěšená u stropu zase může 

evokovat kosmické těleso. Na ploše téměř pět tisíc m2 je k dispozici 
500 studijních míst v nejrůznějších typech studoven. Kapacita skla-
dových prostor knihovny je 500 tisíc svazků.

město ve městě 

Kampus je záměrně v těsné blízkosti brněnské fakultní nemoc-
nice. Počítá se totiž s vybudováním koridoru mezi těmito objekty. 
„Jejich těsné propojení bude významné, neboť usnadní komu-
nikaci pedagogů, vědců i lékařů mezi kampusem a nemocnicí. 
K pozitivní synergii dochází ale i v případě Přírodovědecké 
fakulty, a to zejména díky rozvoji biotechnologií,“ poznamenal 
kvestor. Pohodlně dostupná bude nemocnice i pro mediky, kteří 
do ní chodí na praxi. 

Nemocnice ale není jedinou budovou, která se s kampusem pro-
pojí. Na spojení koridorem čeká i nově postavené nákupní a zábavní 
centrum nedaleko areálu. 

Projekt kampusu je skutečnou hybnou silou rozvoje celého 
území. Měl by se tak stát studentským městečkem ve městě. „Smys-
lem plánu bylo vytvořit kromě moderního univerzitního areálu 
plnohodnotnou integrovanou, soběstačnou a hlavně životaplnou 
městskou čtvrť s doprovodnou sítí obchodů, služeb, stravovacích 
zařízení, administrativními a obchodními plochami, stejně jako 
objekty pro bydlení, sportování a volnočasové vyžití,“ popsal Janí-
ček. To se už plní. Nedaleko kampusu vyrostla moderní budova 
Moravského zemského archivu, nedávno bylo otevřeno nové 
obchodní centrum a zprovozňují se i první objekty obchodního 
a technologického parku. 

text: pavla ondrušková 
foto: pavla ondrušková a A pluS brno a.s.

moderní 
studentské 
městečko 
v brně

Největší investice do výstavby 
vysokoškolského areálu za 
posledních dvacet let. Tak se mluví 
o kampusu Masarykovy univerzity, 
který vyrůstá v brněnských Bohunicích. 
Výjimečná na něm není jen cena, zaujal 
i architektonicky – už dvakrát získaly 
budovy kampusu ocenění Stavba roku 
Jihomoravského kraje.

univerzitní městečko chtěli 
už za první republiky
Výstavba kampusu se chystala už od roku 1919, kdy Masary-
kova univerzita přišla na svět, a s výstavbou se dokonce v roce 
1928 začalo. Pak ale zasáhla světová hospodářská krize a po 
ní druhá světová válka, takže z původního kampusu zbyla jen 
budova Právnické fakulty na ulici Veveří. Četné poválečné 
plány se již nepodařilo uskutečnit. Myšlenka kampusu byla 
oživena znovu až v 90. letech a na začátku druhého tisíciletí 
se sen začal uskutečňovat.

kampus v číslech
Cena: 5,1 miliard korun
Areál pro: 5 tisíc studentů a 750 pedagogů  
a vědecko-výzkumných pracovníků Lékařské 
a Přírodovědecké fakulty a Fakulty sportovních studií
Doba hlavní výstavby: 6 let

jak jde čas v kampusu
2004 –  Zahájení stavby kampusu.
2005 –  Dokončení prvních čtyř pavilonů 

(laboratoře biomedicínských technologií získaly 
ocenění Stavba roku Jihomoravského kraje 2005).

2007 –  Završení tzv. modré etapy – 12 objektů pro Lékařskou 
a Přírodovědeckou fakultu včetně budovy knihovny 
(ocenění Stavba roku Jihomoravského kraje 2007).

2008 –  Začala výstavba tří objektů Fakulty sportovních studií.
2009 –  Areál Fakulty sportovních studií je hotový 

(hlavní budova a dvě sportovní haly).
2010 –  Předpokládané dokončení biologických a chemických 

pavilonů Přírodovědecké fakulty a ústavů 
Lékařské fakulty, nové auly a budovy děkanátu.

–  Práce na kampusu nekončí. Jeho rozvoj bude 
pokračovat.
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text: david povolný, foto: martin kopáček

přírodovědecká fakulta

Něco o fakultě: Přírodovědecká fakulta MU patří díky pra-
covištím jako Národní centrum pro výzkum biomolekul nebo 
Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí nejen mezi 
špičková pracoviště v Česku, ale i v evropském měřítku. Obory, 
které nabízí, pokrývají široké spektrum přírodních věd o Zemi 
přes chemii a biochemii, fyziku a matematiku po botaniku 
a zoologii. V záplavě velkého zájmu o humanitní studia jde 
v současnosti o obory, které znamenají snadné uplatnění na trhu 
práce. Studium je zaměřené velmi prakticky na práci s konkrét-
ními příklady v terénu a v laboratořích.

Kde ji najdete: Fakulta je velmi rozsáhlá, a proto se nevyhne 
jistému rozptýlení po Brně. Její srdce a tedy i většina oborů sídlí 
v nově rekonstruovaném areálu jen několik minut jízdy tramvají 
od centra. Další velká část fakulty – především chemické obory 
s řadou laboratoří – se už nyní nachází v postupně budovaném 
moderním kampusu v městské části Bohunice.

A co navíc: Na fakultě nespí ani studentský život. Různé výlety, 
semináře nebo ples tradičně připravuje Spolek přírodovědců, 
jehož členem se může stát každý student. Kdo si potrpí na rela-
xaci v přírodě, toho potěší příjemná botanická zahrada přímo 
v areálu fakulty v centru města.
www.sci.muni.cz

Den otevřených dveří: 23. ledna a 26. ledna 2010 
v budovách fakulty, Kotlářská 2: 9.00 – 13.00

filozofická fakulta

Něco o fakultě: Filozofická fakulta MU patří mezi nejžáda-
nější humanitní fakulty v Česku a je také co do počtu studentů 
největší fakultou na univerzitě. Je to místo pro všechny, které 
zajímá studium jazyků od těch slovanských přes románské až 
po japonštinu, své si tu najdou ti, které baví každý druh umění 
od hudby po film, a řada dalších od historiků a archeologů po 
etnology a filozofy.

Kde ji najdete: Fakulta leží jen několik minut pěšky od cen-
tra města ve dvou blízkých areálech s příjemnými travnatými 
dvorky. Kombinuje v sobě kouzlo tradičního i moderního – 
atmosférou tradice nasáklé učebny s letitými lavicemi stojí 
vedle těch vybavených nejnovější technikou. Přímo v areálu 
fakulty je velká knihovna, skvost moderní architektury, vyba-
vená spoustou počítačů.

A co navíc: Studentské kavárny Krmítko a Domeček nabízejí 
přímo na fakultě místo pro příjemné posezení a fakulta je známá 
i neobvyklou koncentrací blízkých hospůdek. Přímo v areálu 
fakulty se pravidelně konají hudební a kulturní minifestivaly 
a na půdě školy působí proslulá Kočovná filozofická divadelní 
společnost, jejímiž členy jsou převážně studenti.
www.phil.muni.cz

Den otevřených dveří: 22. ledna 2010 v budovách fakulty, 
Arna Nováka 1 a Gorkého 7: 9.00 – 12.00

právnická fakulta

Něco o fakultě: Právnická fakulta je jednou ze zakládajících 
fakult Masarykovy univerzity a podle řady žebříčků jde také 
o nejkvalitnější fakultu v Česku, kde můžete získat ucelené 
právní vzdělání. Svoji roli v tom hraje i její umístění v Brně – 
hlavním městě české justice. Důraz na schopnost právnicky 
myslet a umět vyhledávat potřebné informace, ne se zpaměti 
učit stohy právních předpisů – to je přístup, který z absolventů 
dělá žádané odborníky. 

Kde ji najdete: Budova fakulty má i skvělou polohu. 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 zemi. Přímo v areálu fakulty se nachází 
menza a hned vedle leží příjemný park s hřištěm na petanque. 

A co navíc: Na Právnické fakultě působí spolek ELSA, zapo-
jený do velké mezinárodní sítě, který pravidelně pořádá přímo 
na fakultě veletrh pracovních příležitostí a řadu dalších akcí. Ti 
nejlepší studenti mají možnost účastnit se soutěžních simulo-
vaných soudních řízení po celém světě. Na fakultě se můžete 
setkávat i s řadou známých odborníku z praxe. 
www.law.muni.cz

Den otevřených dveří: 11. ledna 2010 v budově fakulty, 
Veveří 70: od 15.00

lékařská fakulta

Něco o fakultě: Lékařská fakulta MU si vzhledem ke své 
devadesátileté tradici, špičkové vybavenosti svých pracovišť 
i propojením s řadou klinických zařízení získala v Česku sta-
tus prestižní lékařské fakulty. Magisterský program Všeobecné 
lékařství trvá šest let, vyučuje se v teoretických i klinických 
oborech a připravuje absolventy na všechny typy předatestační 
lékařské praxe. Vzdělávají se zde budoucí zubní lékaři a pra-
covníci nelékařských zdravotnických profesí.

Kde ji najdete: Výuka probíhá ve dvou fakultních a čtyřech 
brněnských nemocnicích a v budově fakulty umístěné na 
Komenského náměstí v centru Brna. Základna teoretických 
oborů se nachází v areálu univerzitního kampusu v bezpro-
střední blízkosti fakultní nemocnice v městské části Bohunice. 
Tam se také v budoucnu přesunou zbývající ústavy z náměstí 
Komenského. Množství rozptýlených pracovišť znamená 
potřebu přejíždět, v Brně je však v podstatě všude blízko, takže 
přesuny nepředstavují žádnou větší obtíž. 

A co navíc: V budově fakulty v centru města je v provozu 24 
hodin denně Celouniverzitní počítačová studovna a jen několik 
minut chůze je univerzitní menza. Na fakultě už desítky stu-
dentských generací pracuje Spolek mediků a v poslední době 
je aktivní také International Federation of Medical Students` 
Associations. Tato organizace zprostředkovává studentům 
zahraniční stáže a pořádá také zajímavé akce, jako je například 
Medvídková nemocnice a jíné.
www.med.muni.cz

Den otevřených dveří: 16. ledna a 20. ledna 2010 v kinosále 
Fakultní nemocnice Bohunice, Jihlavská 20:  
v 9.00, 11.00 a 15.00
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fakulta sociálních studií

Něco o fakultě: Fakulta sociálních studií patří mezi nejmladší 
fakulty Masarykovy univerzity, za svou desetiletou existenci 
si však vydobyla přední místo mezi českými humanitními 
vysokými školami a její zaměstnanci patří mezi vyhledávané 
experty. Své vzdělání zde najdou budoucí žurnalisté, sociální 
pracovníci, psychologové, sociologové, politologové, odborníci 
na mezinárodní vztahy a řada dalších. 

Kde ji najdete: Fakulta sídlí v nově rekonstruované historické 
budově v samotném centru města. Umístění je skutečně skvělé, 
ať už pro ty, kteří dojíždí z blízkých kolejí, nebo pro ty, kteří 
chtějí trávit čas ve 24 hodin denně otevřené Celouniverzitní 
počítačové studovně, jež sídlí hned vedle. 

A co navíc: Fakulta sociálních studií je proslulá pestrým stu-
dentským životem. Moderní atrium umístěné uvnitř školy hostí 
výstavy, pravidelná divadelní představení nebo koncerty. Stu-
denti fakulty také každý rok připravují velký maškarní ples 
a vydávají časopis Halas, který informuje o všem, co se ve škole 
šustne. Fakulta nabízí všem rodičům z řad svých studentů mož-
nost využít dětského koutku. Hlídání dětí není v kompetenci 
placených osob, ale dobrovolníků a dobrovolnic z řad rodičů 
a studentů fakulty.
www.fss.muni.cz

Den otevřených dveří: 22. ledna 2010 v budově fakulty, 
Joštova 10: 9.00-15.00

fakulta informatiky

Něco o fakultě: Fakulta informatiky MU vznikla v roce 1994 
jako první samostatná fakulta tohoto druhu v Česku. Zdejších 
třináct laboratoří, mezi něž patří například Laboratoř interakce 
člověka s počítačem nebo Laboratoř bezpečnosti a aplikované 
kryptografie, je vybaveno nejmodernějšími technologiemi. 
Zabývají se výzkumnou činností a šikovným studentům dávají 
možnost ověřit si získané poznatky v praxi. Fakulta také spolu-
pracuje s vybranými IT společnostmi, což studentům umožňuje 
velmi rychle se konkrétně prakticky specializovat.

Kde ji najdete: Fakulta sídlí v jediné budově jen několik 
minut jízdy trolejbusem či tramvají od centra. Budova tvoří 
kruh kolem příjemného travnatého dvorku, odkud se vchází do 
bufetu. Vysoká koncentrace informatiků je ovšem hlavně v počí-
tačové hale, kde studenti najdou obrovské množství počítačů 
s různými operačními systémy.

A co navíc: Příjemnou výhodou fakulty je, že většina přednášek 
se nahrává a je možné je okamžitě sledovat z pohodlí domova 
nebo o několik dní později stáhnout z internetu ve formě video-
záznamu.  Velkou fakultní událostí je pravidelně konaný festival 
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

Dny otevřených dveří: 19. ledna, 27. ledna a 4. února 2010 
v budově fakulty, Botanická 68a: 12.30 – 16.30

ekonomicko-správní fakulta

Něco o fakultě: Ekonomicko-správní fakulta je první fakultou 
Masarykovy univerzity, která vznikla po sametové revoluci. 
Kurzy zde zajišťuje celkem sedm kateder, které nabízejí celou 
řadu pestrých oborů od finančního podnikání, přes veřejnou eko-
nomiku až po podnikové hospodářství. Na fakultě je také možné 
studovat obor l`Administration publique – veřejná správa, vyu-
čovaný ve francouzštině. Absolventi nacházejí široké uplatnění 
i díky tomu, že fakulta bývá řazena mezi nejlepší ekonomické 
vysoké školy v Česku.

Kde ji najdete: Fakulta sídlí v na míru ušité moderní budově ve 
velmi praktické blízkosti komplexu kolejí a menzy, kousek od 
areálu brněnského výstaviště – tedy s velmi dobrou dostupností 
městskou dopravou.

A co navíc: Vedle příjemného bufetu přímo v budově fakulty 
bylo uvnitř fakulty nedávno otevřeno útulné Café Krmítko, 
které připravuje oblíbené filmové čtvrtky a už stačilo hostit 
i pravidelně pořádaný šachový turnaj. Toho se rádi účastní uči-
telé i studenti.
www.econ.muni.cz

Den otevřených dveří: 7. a 14. ledna 2010 v aule P1, 
Lipová 41a: ve 13.00

pedagogická fakulta

Něco o fakultě: Pedagogická fakulta vznikla už v roce 1946 
jako pátá fakulta Masarykovy univerzity. Vyučuje se zde velké 
množství oborů všeho druhu s pedagogickým zaměřením od 
matematiky a fyziky, přes řadu cizích jazyků a občanskou 
výchovu až po sociální a speciální pedagogiku. Je ideálním 
místem pro všechny budoucí pedagogické odborníky, zejména 
pro ty, kteří míří na základní školy.

Kde ji najdete: Fakulta sídlí ve třech budovách rozmístěných 
jen kousek od sebe na ulici Poříčí u břehu řeky Svratky. Areály 
zahrnují jedno velké sportoviště a také příjemná místa na stu-
dium na trávníku a na lavičkách. To vše v blízkosti centra, jen 
několik minut jízdy tramvají.

A co navíc: Nedávno zde otevřeli příjemnou studentskou 
kavárnu Krmítko. Pedagogická fakulta je také působištěm 
Pěveckého sboru Masarykovy univerzity, který dlouhodobě 
patří mezi špičku český sborů. Na fakultě se také zformovalo 
družstvo mažoretek, které rádo uvítá nové členky.
www.ped.muni.cz

Den otevřených dveří: 9. ledna 2010 v budovách fakulty, 
Poříčí 7, 9, 31: 9.00 – 14.00

fakulta sportovních studií

Něco o fakultě: Fakulta sportovních studií je dosud nejmladší, 
v pořadí devátý člen rodiny Masarykovy univerzity. Nabízí stu-
dium v řadě oborů, jako je Tělesná výchova a sport nebo Trenér-
ství či Management cestovního ruchu a Management sportu, ale 
také Speciální edukace bezpečnostních složek nebo Fyziotera-
pie. Osu studia tvoří čtyři základní sportovní odvětví – atletika, 
sportovní gymnastika, plavání a týmové hry. Absolventi se také 
dokáží orientovat v problematice filozofie, psychologie či soci-
ologie tělesné výchovy a sportu. Fakulta navíc zajišťuje celouni-
verzitní výuku povinných i volitelných sportovních aktivit. 

Kde ji najdete: Fakulta zažila před začátkem akademického 
roku 2009/2010 velké stěhování do zbrusu nových prostor v uni-
verzitním kampusu v Brně – Bohunicích. Zde potkáte většinu 
pedagogů a budete navštěvovat znamenitě vybavené moderní 
tělocvičny. Rozptýlení fakulty na několik brněnských adres už 
je tedy minulostí, ale vzhledem k pestré paletě vyučovaných 
oborů budete na další brněnská sportoviště dojíždět. 

A co navíc: Struktura výuky i přístup pedagogů, mezi kterými 
poznáte bývalé vynikající sportovce nebo stále aktivní trenéry, 
dávají příležitost každému, kdo je ochoten na sobě pracovat 
a zvládnout všechny sporty. Studenti si nejvíc cení vstřícnosti, 
osobního přístupu a kolegiality, které na fakultě vládnou.
www.fsps.muni.cz 

Den otevřených dveří: 26. ledna 2010  
v nové budově v kampusu, Kamenice 5
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praha – brno – praha. někdy jen po síti

Vraťme se na úplný začátek. Bakalářskou žurnalistiku jste vystu-
doval v Praze. Proč jste na magisterském stupni pokračoval 
v Brně na Masarykově univerzitě?
Už během studia jsem pracoval, takže jsem nechtěl hned pokračovat 
na magisterském stupni. Možnost pokračování v oboru žurnalistika 
na Univerzitě Karlově byla jen na specializaci masová komunikace, 
kde převažovala teorie. O té jsem si myslel, že v praxi, kterou jsem 
v té době rozvíjel, už nepoužiju. Proto jsem se rozhodl, že budu 
uvažovat o jiných fakultách. 

Dal jste si přestávku, a pak vyhrálo Brno?
Rok nebo dva jsem se rozmýšlel. Chtěl jsem dál pokračovat, abych si 
vzdělání doplnil. Nabídka předmětů v oboru Mediální studia a žurna-
listika na Fakultě sociálních studií v Brně se mi zdála praktická pro 
to, co jsem potřeboval ke své práci. Jednak tam byla docela velká 
škála předmětů zaměřená na prohlubování televizní praxe, jako scé-
náristika nebo práce s kamerou, a pak mi Masarykova univerzita 
připadala velmi moderní. 

Máte na mysli elektronický Informační systém MU?
Ano. Chtěl jsem totiž dál pokračovat v pracovní kariéře, takže bylo 
důležité, že jsem spoustu studijních záležitostí mohl vyřídit přes 
internet. To je jedna z výhod Masarykovy univerzity. Mohl jsem 
s profesory komunikovat prostřednictvím počítače, což mi umožnilo 
překonávat snadněji bariéru dvě stě kilometrů po dálnici. 

Měl jste ale denní studium. 
V tu dobu už jsem byl docela daleko v pracovní kariéře, takže 
jsem si to uzpůsobil tak, že jsem stíhal na přednášky a semináře 
chodit. Třeba jsem v šest ráno jel do školy, vrátil se kolem jedné 
nebo druhé odpoledne do Prahy a bral odpolední službu v televizi, 
kde jsem byl od tří do deseti. Dalo se to zvládnout, nebylo to ale 
jednoduché. I proto mi studium dvouletého cyklu zabralo několik 
let. Pro člověka, který touží si vzdělání doplnit, to ale byla dobrá 
cesta.

Co vybavení fakulty? Stačilo na to, co jste znal z Prahy?
Technické zázemí jsem velmi oceňoval i v konfrontaci se záze-
mím na Karlově univerzitě. Na Masarykově univerzitě byly pod-
mínky lepší. V Praze je velmi slušně vybavené televizní studio, ale 
v Brně byli napřed v technologiích. Například v Praze se stříhalo 
v systému, který se dnes už nepoužívá, v Brně jsem se učil stříhat 
v digitální podobě.

televizní noviny, diplomka a státnice

V roce 2006 jste se stal šéfem zpravodajství Novy. Jak se šéfuje 
v televizi a zároveň dopisuje diplomka?
Finišovat diplomku a nastupovat do práce nebylo nic jednodu-
chého. Ale to, že jsem se věnoval v praxi tomu, o čem jsem psal, mi 
pomohlo. Doteď si myslím, že když člověk chodí do školy a práce 
se nazývá závěrečná, měl by v ní zúročit to, co se naučil. Myslím, 
že se mi to docela povedlo. Pro mě ta práce měla smysl a doufám, 
že i pro někoho dalšího, kdo si ji přečte.

Pak vás čekaly státnice, spal jste v tu dobu vůbec?
Kvůli vytížení jsem si státnice rozdělil. V první fázi jsem udělal 
obhajobu diplomky a jednu z hlavních zkoušek a ten zbytek potom. 
Bylo to náročnější i kvůli tomu, že pro pracovní vytížení jsem 
nemohl být v běžném kontaktu s ostatními studenty.

Bylo vám někdy líto, že jste to měl takové uspěchané?
To ne. Bavilo mě to. Pamatuju i několik bezvadných akcí v Brně 
na kolejích, takže to jsem si ujít nenechal. Vzdělání jsem si doplňo-
val proto, že jsem na to měl chuť. Netlačilo mě, že bych to v práci 
potřeboval. Měl jsem jiný dojem, který považuju za hlavní motivaci. 
Myslím, že studovat školu do jisté míry pomáhá snáz zvládnout 
pracovní rytmus a celou práci obecně.

Co říkáte na názory, že žurnalistiku není třeba studovat a že se 
to může naučit každý sám.
Ve své patnáctileté praxi bych si taky osvojil věci, které jsem se 
naučil ve škole, ale trvalo by mi to mnohem déle. Proto je škola 
důležitá. Naopak u věcí, které jsem si nastudoval až poté, co jsem 
si je osvojil v praxi, jsem vyloženě litoval, že jsem si je nepřečetl 
předtím. Navíc v praxi máte málokdy čas si něco zkoušet. Prostředí 
v médiích je nemilosrdné a možnost zkusit si něco sice dostanete, ale 
jen jednou nebo dvakrát. Rozhodně nedostanete opakovanou mož-
nost něco zkazit. Když se to stane ve škole, je to sice nepříjemné, 
ale vlastně to nevadí. 

Myslíte, že je nutné vystudovat k žurnalistice další obor?
Já pracuju v médiu, kde potřebuju lidi univerzální víc než odborníky – 
trend v dnešní době je šetření. Nedovedu si představit redakci, kde by 
měli odborníky na různá témata a přitom dělali plnohodnotné zpravo-
dajství. Vážím si lidí, kteří mají dovednosti rychle vstřebat problema-
tiku a podat fundovaný výkon. Univerzalitu škola do určité míry lidem 
dává, protože vyžaduje širokou škálu dovedností, které se dají použít 
v praxi. Škola samozřejmě ale není žádná vstupenka do světa médií ani 
zelená karta na nejlepší mediální hřiště. Tam se každý musí probojovat 
svými výkony. Nikde není napsáno, že člověk bez fakulty nemůže. 
Ale ten s fakultou to má snazší. Pokud si sem budu vybírat lidi já, ty se 
školou upřednostním, protože jim lze věřit, že o práci mají skutečný 
zájem, když tomu věnovali několik let života studiem na škole.

Jaké vlastnosti by podle vás měl mít dobrý novinář?
Člověk to má jednodušší, pokud je hodně houževnatý. Měl by mít 
cit a intuici pro to předvídat situace a vyhodnotit, co lze považovat 
za zajímavé. Zpravodajství je ubíjející cyklus, který každý nemusí 
dlouho vydržet, takže dobrý novinář by se neměl nechat semlít smr-
tícím tempem zpráv.

Co děláte, aby to nesemlelo vás?
Mám tříletou dceru. S ní opouštíme svět velkých problémů a zabýváme 
se těmi „malými“. Hledat ztracenou botičku je často důležitější než 
cokoli, co dávají ve zprávách. Ale musím se přiznat, že i ve volném 
čase sleduju zprávy. Zatím mě to baví hodně, takže i tak odpočívám. 

Že je půl osmé?
To vím i bez hodinek
 říká Petr Mrzena, šéf zpravodajství televize Nova

Informační systém 
Masarykovy univerzity 
mi umožnil spoustu 
studijních záležitostí 
vyřídit přes internet.

Čtyřiatřicetiletého Petra Mrzenu fascinovala ze 
všech médií nejvíc televize. „V době, kdy jsem začal 
studovat, to bylo nejmodernější médium. Dnes už 
je to internet, se kterým se televizní zpravodajství 
propojuje,“ vypráví zaníceně absolvent Fakulty 
sociálních studií Masarykovy univerzity a dodává, 
že největší laskominou je pro něj živé vysílání. 
„Obraz je nejlepší nositel informace. Neznám nic 
lepšího. To je přesně ta cesta k objektivitě,“ dodává.
Co třeba noviny?
To už není ono. Televize dokáže ze všech médií nejlépe přenášet 
emoce. Ve zpravodajství se proto snažím nerezignovat na vizuální 

stránku. Diváci se nesmí u zpráv nudit. Reportáž je v podstatě malý 
film. Žurnalistika je tak práce na pomezí mezi běžným zaměstnáním 
a uměním.

Uměním je ale určitě i všechno zvládnout. Máte na práci rád 
ten adrenalin?
Adrenalin je něco, co mě na tom už spíš začíná děsit. Máme ho víc, 
než je žádoucí, zpravodajství moderního typu se bez něj ale neobe-
jde. Jsme třeba schopní v sedm hodin změnit zprávy, které začínají 
o půl osmé, abychom byli co nejvíc aktuální. Adrenalin je i řídit 
redakci. Denně připravujeme tři hodiny zpravodajství plus on-line 
zpravodajství tn.cz a já se snažím vědět o každé odvysílané minutě. 
Můžu vám prozradit, že i když je neděle nebo jsem na dovolené, tak 
lehce před půl osmou mě začne mrazit, i když bych neměl hodinky 
na ruce, poznám, že bude půl osmé. 

Škola dává lidem 
univerzalitu, protože 
vyžaduje širokou 
škálu dovedností, 
které se dají použít 
v praxi.

text: pavla ondruškováfoto: jiří fiala

rozhovor
s absolventem
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ahoj, Já jsem Bára a budu vás provázet 
jedním dnem studenta na Masaryčce.

Zkusíme to za chvíli.

Univerzita totiž pečuje nejen o vaši duševní 
stránku, ale také o fyzickou. Díky Fakultě 

sportovních studií je pro každého připravený 
výběr z obrovského množství sportů.

Univerzita nabízí ve svých menzách 
dobré levné obědy na několika místech 

v Brně. Nedávno otevřela i pizzerii 
s pizzou pro studenty za babku.

Martin jede šalinou … ehm, tramvají 
na seminář. Výjimečně docela stíhá.

… takže večer nezapomeňte masky.

Martin spěchal zpátky na kolej, 
aby stihl oběd s kamarády. Do 
sprchy za ním ale nepůjdeme.

Už půl desáté?! 
Rychle na 

horostěnu!

Jako obvykle se na poslední 
chvíli řítí na dopolední tělocvik.

Máme čtvrtek devět ráno. 
Pojďme se podívat, co dělá náš 

vybraný subjekt – student Martin.

Martin studuje mezinárodní vztahy na 
Fakultě sociálních studií. V seminářích se 
obvykle diskutuje o literatuře, kterou si 
musí studenti z hodiny na hodinu načíst.

Po hodině si Martin v knihovně naskenuje 
některé materiály na další seminář 
a stáhne si je do svého počítače.

Zbytek materiálů si Martin pravidelně 
stahuje z elektronického Informačního 

systému Masarykovy univerzity.

Geopolitika je podle 
mě zastaralý koncept.

Informační systém představuje srdce 
univerzity. S jeho pomocí si každý registruje 

a zapisuje předměty, sdílí studijní texty 
a může se na něm i učit prostřednictvím 
různých aplikací. Systém také obsahuje 

centrální databázi všech studentů i učitelů, 
takže je výborným komunikačním nástrojem. Na správný chod systému 

a databází dohlíží 
plyšový tučňák Tux

Za chvíli už Martin sedí ve studentském 
klubu Krmítko v suterénu fakulty.

Většinou tu jen tak vysedává, ale dneska se 
domlouvá na spolupráci na seminární práci.

Takže já zatím 
napíšu úvod 
a ty připravíš 

konceptualizaci.

Zbývá chvilka času, venku je pěkně, 
a tak Martin skočil do nedalekého parku 
pod hradem Špilberk a píše summary ze 
studijní literatury na zítřejší seminář.

A pak už spěchá 
zpátky na fakultu.

Souhlas.



16:00

18:00 19:20

19:30 19:50

20:30
Jarmark se 

studentskými 
výrobky.

i
ˇ
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Zase na poslední chvíli, co?

Martin má od čtyř na 
studentském Rádiu R, které 

vysílá přímo z fakulty, pořad 
o filmových novinkách.

Na fakultě se pořád něco děje a hned 
po vysílání spěchá Martin do átria.

Na Fakultě sociálních studií udivuje 
pravidelně publikum svými originálními 
divadelními kousky Průšovo úchylné 
divadlo. Svoje studentské divadelní 

soubory mají i další fakulty.

Od příštího týdne zkoušíme novou hru na 
další semestr. Mohl by ses k nám přidat.

Večerní party nepočká 
a Martin valí zpátky na kolej. 

Taky se musím převlíct, ať 
s naším štábem zapadneme.

Pěkně to tady žije. Ale nikde nevidím Martina. 
Vezmeme kameru a půjdeme ho hledat.

Podíváme se, co tam 
asi tak může dělat.

Tak takhle si žijí studenti na 
Masarykově univerzitě. Zdraví 

vás Bára... a už tu kameru 
proboha vypni.

Tu máte!
Šmíráci!

Mediální {#!@*¢}!

Viděla jsem ho 
jít někam dozadu 

s Hankou.

Jsme zpátky na koleji. Martin 
se převlíká...ehm...za piráta.

Schovej tu kameru na chvíli!

Nevíš, kde je Martin?

Jak tak vidím tvůj kostým, tak si 
to budu muset ještě promyslet.

Páska přes oko. Paráda. To 
se mi bude hodit na večer.

A teď už pššt! Hezké odpoledne vám všem, kteří 
posloucháte Rádio R. Tady je 

Martin a to znamená, že vás čeká 
hodinka o filmových novinkách 

a filmu vůbec.

Čau.
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kateřina veselá

místo: Lékařská fakulta
obor: Všeobecné lékařství

1.  Překvapilo mě, jak moc se studium na střední a vysoké škole 
liší. Na univerzitě mají studenti mnohem víc volnosti, můžou si 
vytvořit vlastní rozvrh a zapsat si předměty, které je zajímají, třeba 
i z jiných fakult. I když jsem z Brna, překvapením pro mě byla 
taky rozlehlost univerzity a množství studentů i učitelů.

2.  Co se týče konkrétně Lékařské fakulty, doporučila bych budou-
cím studentům, aby brali studium už od začátku vážně a učili se 
i během semestru, jinak se to opravdu nedá zvládnout.

3.  Líbí se mi náš nový kampus s moderními učebnami, velkou kni-
hovnou a několika bufety. Výborný je taky Informační systém 
MU, díky němuž můžu spoustu věcí vyřídit přes internet.

maroš majorán 

místo: Právnická fakulta 
obor: Právo

1.  Nemůžu říct, že by mě něco vysloveně překvapilo. Studium na 
této škole zatím splnilo všechna moje očekávání a požadavky. 
Pocit, že studiem opravdu něco získávám? Ano. Kvalitní profe-
sorský sbor? Opět ano. A velké množství volného času, který se 
dá investovat do spousty zajímavých činností, které se netýkají 
studia? Do třetice ano. Jsem zkrátka spokojený. 

2.  Pokud jste úspěšně absolvovali Test studijních předpokladů, tak 
se nemáte čeho bát. Studium na Právnické fakultě podle mě totiž 
není tak obtížné. Tedy alespoň první ročník. Stačí si pořádně 
vybrat profesory na seminář a na zkoušky. Někteří totiž dokážou 
dost potrápit, ale ne stylem: u mě na zkoušce nemáš nejmenší 
šanci – s takovým přístupem jsem se naštěstí nesetkal. Je taky 
dobré se na školu úplně nevykašlat a aspoň přes zkouškové věno-
vat knihám pár dní.

3.  Když řeknu, že se mi líbí studentský život a jsem rád, že jsem 
potkal spoustu nových lidí, tak to bude znít jako hrozné klišé, ale 
ona je to pravda!

dagmar dufková

místo: Filozofická fakulta 
obor: Baltistika

1.  Na vysoké škole funguje zcela jiný systém, než na jaký jsem byla 
zvyklá z gymplu. Tam šlo všechno tak nějak snadno. Teď je to ale 
jiné. Člověk jede sám za sebe a zadarmo nic nedostane. To je ale 
myslím v pořádku. Pokud se nenaučíte, máte prostě smůlu – nikdo 
vás ve škole držet nebude. Jinými slovy, vysokoškolský student, 
jakožto dospělý člověk, se postaví na vlastní nohy, osamostatní 
se a hlavně dostane zodpovědnost, se kterou nakládá dle vlastní 
vůle a uvážení. Další věc je, že všechno funguje přes internet 
a elektronický Informační systém. Mně osobně to zas tak moc 
nevyhovuje, počítačům se pokud možno snažím vyhnout, vyhle-
dávám spíše osobní kontakt s lidmi, na druhou stranu je to tak 
jednodušší a uspoří to spoustu času. 

2.  Z vlastních zkušeností bych svým nástupcům poradila učit se 
aspoň trochu průběžně, protože dělat všechno na poslední chvíli je 
opravdu náročné a docela stresující – zvlášť když se celý semestr 
nedělá nic. Jinak sice trochu obecná, ale užitečná rada je, nebát 
se s čímkoliv se obrátit na starší studenty, vyučující či spolužáky. 
Většinou jsou všichni velmi ochotní. 

3.  Zpočátku jsem z Fildy moc nadšená nebyla, ale netrvalo dlouho 
a změnila jsem zcela názor. Sídlí z větší části ve starých budo-
vách, ale má své kouzlo. Je tu taková uvolněná přátelská 
atmosféra a hlavně sympatičtí lidé. Co se týče Brna, jsem taky 
spokojená. Dokonce už ani nebloudím, a to je co říct. Přijde 
mi, jako by bylo uprostřed velké centrum a kolem dokola při-
pláclé vesnice s městskou hromadnou dopravou. Tudíž ruch 
a klid hned vedle sebe. To mi naprosto vyhovuje, potřebuju 
totiž obojí.

Studenti se svěřili, 
 jaké to bylo v prváku

Ani jeden z dotazovaných studentů neprošel po příchodu na Masa-
rykova univerzitu žádným šokem. Shodli se na tom jak ti, kteří už 
Brno znali, protože bydleli blízko, tak ti, kteří začali studovat daleko 
od domova jako Maroš Majorán ze Slovenska. I když některé systém 
vysoké školy překvapil, vesměs to bylo překvapení milé. 

Studenti se shodli třeba na tom, že na vysoké škole mizí ostrá hra-
nice mezi učitelem a studentem a člověk dostane volnost, se kterou 
se musí naučit zacházet, protože na univerzitě už jede každý sám za 
sebe. „Na gymplu jsme pro vyučující byli spíše ještě děti, zato tady 
jsme jejich kolegové a kolegyně. Kromě toho je tu větší prostor pro 
diskuzi, spousta věcí se na přednáškách neříká tak, jako by to byla 
jediná, nezpochybnitelná verze,“ popisuje přístup k výuce studentka 
Fakulty sociálních studií Marie Tomášková.

Téměř jako jedním hlasem se nedávní prváci shodují na tom, že 
elektronický Informační systém, který univerzita provozuje, odstra-

ňuje ze studia spoustu starostí, protože lze takřka vše vyřídit přes 
internet, a otevírá také nové studijní možnosti. „Líbí se mi, že si 
můžete zapsat téměř jakýkoliv předmět i z jiných fakult a vzdělávat 
se a dostávat cenné kredity za to, co vás baví,“ vysvětluje nadšeně 
Marcel Brož z Fakulty informatiky.

Na městě Brně studenti chválí jeho ideální velikost, totiž že není 
ani malé ani moc velké, a snadnou dostupnost. „Každý se tu zná, 
odevšad je to blízko do menzy a sehnat ubytování blízko centra za 
pár tisíc není problém,“ říká studentka Kateřina Skočovská z Eko-
nomicko-správní fakulty.

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

2. Máš nějakou radu pro své nástupce?
3. Co se ti na Masarykově univerzitě a v Brně nejvíc líbí?

První ročník je pro řadu studentů zatěžkávací zkouškou, která rozhodne o tom, 
jestli svou cestu za diplomem šťastně ukončí. Někdo novou svobodu a zodpovědnost 
nezvládne, pro někoho to bude splněním snu. Jaké mají dojmy studenti ze všech 
devíti fakult Masarykovy univerzity, kteří nedávno úspěšně ukončili prvák?
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marcel brož 

místo: Fakulta informatiky
obor: Aplikovaná informatika

1.  Nikdy jsem si nemyslel, že mi bude vadit chodit do školy, kam 
chodí jenom kluci, ale trochu vadí – na Fakultě informatiky holky 
prakticky nejsou. Naštěstí je tu možnost stýkat se s různými lidmi 
jak v rámci celé univerzity, ať už v tělocviku, na kolejích nebo 
v předmětech na dalších fakultách, tak samozřejmě mimo školu. 
Překvapilo mě taky, jak jednoduše člověk navykne studentskému 
životu – přes semestr vše odkládat, chodit na party a o zkouško-
vém nedělat nic jiného, než celé dny a noci dohánět učení.

2.  Radím: Choďte na přednášky! Nespěte tam! A připravte se na to, 
že dodržovat obě tato doporučení zároveň je těžší, než se zdá.

3.  Líbí se mi, že si na Masaryčce můžete zapsat téměř jakýkoliv před-
mět i z jiných fakult a vzdělávat se a dostávat cenné kredity za to, 
co vás baví. Za zmínku také stojí velké množství různých sportov-
ních aktivit v rámci celouniverzitní tělesné výchovy. A Brno se mi 
taky moc zalíbilo. Dostal jsem se ještě do Prahy, ale po roce studia 
tady jsem rád, že jsem se rozhodl pro Brno. Je to takové malé velké 
město. Všude je to blízko a kousek od centra. A za všechny, co jako 
já žijí divokým nočním životem, můžu prohlásit, že brněnské noční 
rozjezdy jsou jedním z nejlepších vynálezů 20. století!

marie tomášková

místo: Fakulta sociálních studií
obor:  Mezinárodní teritoriální studia/evropská studia a Sociologie

1.  Nedá se říct, že by mě něco vyloženě překvapilo, protože o tom, 
jak to na vysoké škole chodí, jsem už měla představu od starších 
kamarádů. Spíš jsem si musela zvyknout na trochu jiný systém 
a přístup než na gymplu, kde jsme pro vyučující byli spíš ještě 
děti, zato tady jsme jejich „kolegové“ a „kolegyně“. Zmizela tak 
dělicí čára mezi žákem a učitelem. Kromě toho je tu větší prostor 
pro diskuzi, spousta věcí se na přednáškách neříká tak, jako by to 
byla jediná, nezpochybnitelná verze. Tohle obojí byla příjemná 
změna.

2.  Určitě musí všichni počítat s tím, že v některých předmětech jim 
jen zápisky z přednášek stačit nebudou a musí sáhnout po povinné 
literatuře. A ať se někdy taky učí!

3.  Moc se mi líbí zajímavé akce, které připravuje univerzita či sami 
studenti. Nejen u nás na Fakultě sociálních studií, ale obecně. 
Když se bavím s kamarády z jiných vysokých škol, tak tam zda-
leka nemají tolik živo. Sice jsem toho nestihla tento rok moc oběh-
nout, ale to se ještě do konce studia napraví. Potom se mi samo-
zřejmě líbí moje fakulta – úplně nejlíp se cítím v naší kavárně 
Krmítko. Zatím jsem také měla štěstí na samé sympatické vyuču-
jící. A co se mi líbí v Brně? Tak určitě hrad Špilas, kostel Petrov 
a park Lužánky a taky koktejlový Aloha bar… ale to si nejde 
takhle vybrat – mně se totiž Brno líbí celé. 

gabriela hoferová

místo: Fakulta sportovních studií
obor: Tělesná výchova a sport

1.  Nedá se říct, že by mě něco překvapilo. Tak nějak jsem tušila, co 
mě čeká. Tušila jsem, že studium na vysoké se liší od studia na 
střední škole, protože máte možnost vytvořit si svůj rozvrh a už 
tím začíná jakási závislost sám na sobě. Časem si zvyknete, že 
nikdo za vás nic neudělá.

2.  Zpočátku bývá největší problém s elektronickým Informačním 
systémem, ale nakonec všichni stejně zjistí, že to není tak složité. 
Trochu hloupé se ale může zdát to, že Fakulta sportovních stu-
dií má více výukových míst, to se ale teď s novým univerzitním 
kampusem značně ulehčilo, takže myslím, že už to bude jen a jen 
lepší.

3.  Například na naší fakultě se mi líbí, že se známe v podstatě skoro 
všichni navzájem. Vděčíme za to sportům, při kterých máme mož-
nost poznat se i z jiné stránky.

michal havelka

místo: Přírodovědecká fakulta
obor: Molekulární biologie a genetika

1.  Dost mile mě překvapil studentský životní styl na Masaryčce, 
který je hodně ovlivněný tím, že si můžete volně vybírat předměty 
po celé univerzitě a ze všech fakult, a tak se dovzdělávat ve více 
oborech, než je jenom ten váš. Negativního mě nic moc nenapadá. 
Jediná nevýhoda konkrétně mého oboru je, že sídlí v trochu okra-
jové části Brna, ale to by mělo po prváku odpadnout.

2.  Já bych radil, ať si každý pečlivě vybere obor a nejde někam 
naslepo, protože studovat byť jen rok navíc není nic příjemného. 
To se stalo i mě. Přešel jsem po prvním roce z Filozofické na 
Přírodovědeckou fakultu. Byla to moje chyba, protože jsem si 
pořádně nezjistil, jak přesně budou vypadat obory, na které jsem 
se hlásil. Teď na Přírodovědě jsem moc spokojený. 

3.  Jsem z Brna, takže město mám samozřejmě rád, ale pokud vím, 
tak si to tu moc pochvalují i všichni ostatní. Z Masaryčky mám 
taky spíš pozitivní dojmy – je to velká univerzita se spoustou 
fakult, potkáváte se s lidmi, kteří dělají úplně jiné věci, a pořád 
se něco děje, takže každý si vybere, co ho baví. 

tereza kratochvílová 

místo: Pedagogická fakulta
obor:  Sociální pedagogika a volný čas  

a Speciální pedagogika 

1.  Mě asi nic nepřekvapilo, protože jsem měla kamarády, kterých 
jsem se zeptala co a jak, takže jsem byla dost připravená a co 
jsem náhodou nevěděla, nebylo nijak šokující. 

2.  Poradila bych, ať si bezhlavě nekupují všechny knížky, které uči-
telé nadiktují jako povinnou literaturu. Spoustu je toho v knihov-
nách, navíc stačí mít k těm hlavním předmětům jednu dvě knihy 
a dost jich taky můžete levně koupit od starších spolužáků.

3.  Líbí se mi, že škola rozesílá studentům e-mailem nabídky růz-
ných brigád, také je tady slušná nabídka stipendií, takže je tu 
možnost přijít si k nějakým penězům. Aspoň pro můj obor je 
tu i dost příležitostí pro shánění praxe. Na Brně je super hlavně 
dostupnost – všude jsou třeba blízko menzy, kam se dá chodit 
i na večeře. Nemůžu si to tady vynachválit. Pokud jde o to, co 
konkrétně studuju, začala jsem se dvěma studii zároveň s tím, že 
to, které se mi bude líbit víc, si vyberu. Ale líbí se mi obě, takže 
u toho už asi zůstanu.

kateřina Skočovská

místo: Ekonomicko-správní fakulta
obor: Veřejná ekonomika

1.  Mile mě překvapil elektronický Informační systém a vůbec další 
technické zázemí jako je spousta kopírek. Skvělé jsou menzy, 
líbí se mi, jak všechno funguje na ISIC kartu, takže není potřeba 
jiný průkaz. Trochu mě zamrzelo, že neexistuje nic jako studijní 
skupina, takže na skoro každém předmětu se potkáváte s jinými 
lidmi, na druhou stranu je to logická daň za to, že si každý může 
zapisovat v podstatě co chce, kde chce a kdy chce.

2.  Určitě bych z vlastní zkušenosti doporučila nepodceňovat jazy-
kové předměty, není to zas tak jednoduché, jak se může zdát. 
Klíčem k úspěchu je také dobře si vybírat předměty a učitele, 
ať už podle toho, co zjistíte v Informačním systému na různých 
diskuzích nebo co vám řeknou starší spolužáci.

3.  Skvělá je možnost zapsat si předměty na kterékoliv fakultě. Já 
si třeba dala na Filozofické fakultě Češtinu pro nebohemisty – 
správně psát musíme umět všichni a hodně mi to dalo. Jak už 
jsem řekla, Informační systém je super, ale zpočátku se může zdát 
složitý – chce to trochu zvyk. Na Brně je skvělé, že je velké tak 
akorát. Každý se tu zná, odevšad je to blízko do menzy a sehnat 
ubytování blízko centra za pár tisíc není problém.

text: karolína blinková a david povolný
foto: Archivy studentů, david povolný a archiv muni.cz
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MacBook. Tvoje dokonalá učebnice.
Speciální sleva pro studenty s ISIC kartou.

Nabídka platí od 1.9. 
do 14.11. 2009

Speciální nabídka pro držitele 
karet ISIC a ITIC  je určena pro 
studenty starší 18ti let a učitele, 
kteří se prokáží platnou kartou 
ISIC nebo ITIC. V rámci této 
akce může každý účastník 
zakoupit jeden počítač.

iStyle Brno, Náměstí Svobody 20, Brno, www.istylecz.cz
C.B.C., Gorkého 16, Brno, www.cbc-cz.cz
Duhový servis, Jugoslávská 122, Brno, www.duhovyservis.cz

MacBook 13"
za 23 499 Kč
(cena po slevě s DPH)

MacBook Pro 13" 
160 GB pevný disk

za 28 999 Kč
(cena po slevě s DPH)

MacBook Pro 13" 
250 GB pevný disk

za 29 599 Kč
(cena po slevě s DPH)

Více na www.macprostudenty.cz

přijímací zkoušky ověří 
vaše studijní předpoklady

text: martin kopáček a david povolný
foto: martin kopáček

Všechno o Testu studijních předpokladů  
včetně zadání z minulých let hledejte na  
http://www.muni.cz/admission/tsp/ 

co je to percentil?
Jde o číslo, které ukazuje kolik procent řešitelů 
stejné varianty testu dosáhlo horšího výsledku než 
vy. Tedy pokud jste se umístili na 90. percentilu, 
znamená to, že 90 % všech účastníků testu mělo 
horší výsledek než vy a 10 % lepší. Ve cvičných 
testech si díky tomu můžete zkontrolovat, jak byste 
dopadli v daném roce v porovnání se všemi, kteří 
se testu účastnili. 

kdy bude tSp
V Brně: 7., 8., 9. května 2010 (pátek až neděle)
V Bratislavě: 8. května 2010 (sobota)

test studijních předpokladů

TSP pochází přímo z dílny Masarykovy univerzity a absolvují ho všichni ucha-
zeči o studium na MU mimo těch, kteří se hlásí na Lékařskou fakultu, kde jsou 
jen oborové testy, nebo na Fakultu sociálních studií, která používá testy SCIO. Co 
to ale jsou ty studijní předpoklady, na které je test zaměřený? Obecně lze říci, že 
se test snaží ověřit schopnost uchazeče studovat na vysoké škole. TSP se skládá 
ze sedmi částí zaměřených na verbální, symbolické, numerické, kritické a ana-
lytické myšlení, úsudek, prostorovou představivost a kulturní přehled. Celkem 
obsahuje sedmdesát otázek a na vypracování má student 100 minut.

Abyste si udělali lepší představu o testu, je dobré navštívit stránky  
http://www.muni.cz/admission/tsp/, kde jsou zveřejněné testy 
z předchozích let. Vždycky se ale podívejte na informace o aktuálních tes-
tech – mírně se každý rok obměňují. Jaké to je test skládat, si můžete také zkusit 
on-line na zkušebních testech. Aplikace na www.is.muni.cz/prihlaska 
vám umožní měřit si čas a systém sám vypočítá výsledný percentil. 

přihláška a přijímací řízení

Kromě TSP na vás u některých oborů čekají ještě oborové testy, které zjišťují zna-
losti z konkrétní oblasti. Informace o tom, jak vypadá přijímací řízení lze nalézt 
ve studijních katalozích, které jsou na stránkách jednotlivých fakult. Můžete také 
navštívit Informační systém MU na www.is.muni.cz, kde najdete některé 
informace o přijímacím řízení, a také zde každý uchazeč podává elektronickou 
přihlášku ke studiu. 

obecné studijní předpoklady

OSP je test pořádaný společností SCIO, který je součástí přijímacích zkoušek na 
Fakultu sociálních studií. Tento test je na první pohled podobný Testu studijních 
předpokladů, v mnohém se ale liší. Skládá se z verbální, analytické a kvantita-
tivní části. Na každou část má uchazeč 35 minut, tedy 105 minut celkem. Bližší 
informace o tomto testu najdete na webu společnosti SCIO.

Každý, kdo se bude hlásit na Masarykovu univerzitu, se 
určitě setká se zkratkami TSP nebo OSP. Jedná se o dva 
podobné testy – Test studijních předpokladů a Obecné 
studijní předpoklady. Co se za těmito názvy skrývá?

ukázky z dřívějších tSp

Verbální myšlení
Český výraz typu za hodinu označuje délku 
trvání události a lze ho přidat k některým 
českým větám: např. Petr napsal dopis za 
hodinu. K jiným větám ho přidat nelze (došlo 
by k negramatičnosti). Najděte v následují-
cích příkladech takovou větu.
a. Petr uviděl červený písek.
b. Petr se dostal k mikrofonu.
c. Petr zavolal.
d. Dělá někdo z Vašich sousedů učitele?
e. Počítač se rozjel.

Numerické myšlení
Jestliže 2,5 je 5 % z celku C1 a 15 je 60 % 
z celku C2, pak platí:
a. C1 = C2 + 10
b. C1 = C2
c. C1= 2C2
d. C2 = C1 +10
e. C2 = 2C1

Správná řešení: 
Verbální myšlení: d.
Numerické myšlení: c.

$
 i

n
z

e
r

c
e



20 – MUNI EXTRA MAGAZÍN MASARYKOVY UNIVERZITY – 21

Odjet z domova studovat vysokou školu se může 
zpočátku zdát jako poměrně velká meta, člověku 
většinou ale začnou rychle růst křídla a chce se 
podívat někam dál. Žádný problém. Strávit aspoň 
několik měsíců na některé zahraniční univerzitě, 
ať už hned za humny v sousedních zemích nebo 
v zámoří, se postupně stává standardní součástí 
studia každého zvídavého studenta.
Co vám to dá? Především úžasnou zkušenost – rozšíříte si svůj roz-
hled v oboru, který studujete, ale hlavně získáte úplně nový pohled 
na svůj domov a domácí univerzitu. Zkusíte si, jaké je to žít a starat 
se o sebe v zahraničí, otestujete své jazykové dovednosti a najdete 
si spoustu přátel, za kterými pak můžete cestovat dál.

vyjet může opravdu každý

Způsobů, jak se dostat někam ven, je na Masarykově univer-
zitě celá řada. Nejrozšířenější je program Erasmus, se kterým 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. 

A kam se dá vyrazit? Jen Erasmus umožňuje vyjet na tři až dvanáct 
měsíců do všech zemí Evropské unie a několika dalších přidružených 
států. Mezi ty patří například Island, Norsko nebo Turecko. Možností 
je ale celá řada. Vzájemných smluv s různými spřátelenými zahranič-
ními fakultami a katedrami má Masarykova univerzita víc než 800.

Ať už jste tedy student litevštiny na Filozofické fakultě, který se 
chce podívat do Pobaltí, nebo medik, který chce na klinickou stáž 
do Tuniska, vždycky se pro vás něco najde. Vycestovat lze prak-
ticky kamkoliv po celém světě. Pobyt v zahraničí dnes navíc díky 
kreditovému systému nemusí znamenat ani zdržení domácího studia. 
Předměty splněné v zahraničí většinou uznává i domácí univerzita.

Stipendia často stačí

Při většině výjezdů do zahraničí a zejména při pobytu s programem 
Erasmus je z větší části postaráno i o finanční stránku. Například 
každý student vyjíždějící s Erasmem dostává částku, která odpovídá 
tamějším životním nákladům – znamená to většinou několik set euro 
na měsíc. Když si k tomu vezmete peníze, které byste utratili tady, 
zpravidla nemáte problém vyjít. Vyjet tak může prakticky každý, 
komu není líto dát pár korun navíc. Peníze jsou ale to poslední, na co 
člověk zpětně vzpomíná. Vyjet někam je investice, která se vrací.

Servis, který vás navede

Pomoc s vyřízením zahraničního studijního pobytu zajišťuje na 
Masarykově univerzitě zvlášť zřízené Centrum zahraničních studií, 
které studentům nabízí kvalitní zprostředkovatelský servis. Nevíte 
kam vyrazit? Podíváte se do on-line databáze závěrečných zpráv 
studentů, kteří už vyjeli a zjistíte, se kterým programem se studen-
tům v té které zemi líbilo. Dostanete třeba zajímavé tipy k dopravě 
a ubytování nebo kam vyrazit na výlet a kde si užít dobrou zábavu. 

text: david povolný
foto: martin kopáček a david povolný

dva semestry v chile
Můj dvousemestrální studijní pobyt proběhl na nejlepší sou-
kromé univerzitě v Chile na Universidad Mayor, se kterou má 
Masarykova univerzita podepsanou bilaterální dohodu. Vyřízení 
všech náležitostí se neobešlo bez komplikací, jelikož jsem stu-
dentem medicíny a místní fakulta v Chile neměla zkušenosti 
se zahraničními studenty. Vše se ale vyřešilo k oboustranné 
spokojenosti. Zprvu mne umístili na katedru psychologie, ale 
po zdárném splnění podmínek a potřebných testů jsem byl 
podruhé v životě přijat na medicínu. Tady na mě čekaly pre-
zentace, vlastní i skupinové práce společně s testy. To vše bylo 
jen malým příjemným doplněním nekončících praxí. 

Už na letišti v Santiagu mi bylo sděleno, že „Chile není 
o lidech, Chile je především o přírodě“. Autor této věty nemohl 
vystihnout skutečnost lépe. Snad žádná jiná země nenabízí 
více příležitostí k různým volnočasovým aktivitám. Jeden den 
můžete zkoušet zdolat některý z andských vrcholů, hned druhý 
pozorovat aktivní vulkán nebo prozkoumávat ledovce Patago-
nie. Nezapomenutelné momenty nabízí návštěva geotermálních 
vřídel po dni stráveném v poušti. 

Jediným kamenem úrazu je místní veřejná doprava, která je 
mimo hustě obydlené zóny zcela nedostačující. Po několika 
dnech vás již omrzí dotazy na nejbližší autobus a rovnou se 
vydáváte na autostop. Ten je zde bezpečný a bezproblémový, 
jen si občas můžete u krajnice postát i několik hodin, než se 
objeví první auto. Ke svému pobytu v tomto překrásném jiho-
americkém státě se budu ještě dlouho vracet ve svých vzpo-
mínkách. Přeci jen mi přinesl mnoho krásných zážitků, přátel, 
zkušeností a co víc – naučil mne: Učit se! 

Filip Buček – obor Všeobecné lékařství

půvabu Slovinska odolá málokdo
Malé křivolaké uličky, hospůdky, kavárny, tichá nábřeží a parky. 
Všechny tyto krásy v sobě skrývá hlavní město Slovinska Lub-
laň, která se mi na půl roku stala druhým domovem. Rozhodla 
jsem se totiž vyzkoušet, jak vypadá studium v zahraničí, a proto 
jsem využila nabídky studijního programu Erasmus, který 
zprostředkovala katedra žurnalistiky Fakulty sociálních studií. 
A zemička rozlohou ne větší nežli Wales, ale zato přímo v nitru 
Evropy mezi alpským masivem a Jaderským mořem, pro mě 
byla největším lákadlem. 

Stejně jako brněnská Fakulta sociálních studií i její slovinská 
kolegyně nazvaná Fakulta za družbene vede (FDV) se pyšní 
zcela novou a moderní budovou. Přesto se brněnským standar-
dům jen stěží vyrovná. Kurzy s nejasnou strukturou a čekání 
před učebnou na to, zda vyučující přijde na hodinu, nebo ne, 
nepovažuji zrovna za ideální řešení. Něco jako Informační sys-
tém Masarykovy univerzity sice na FDV funguje, přesto jej 
učitelé příliš nevyužívají. Pokud však máte nějaký problém, 
vždy vám ho na fakultě někdo rád pomůže vyřešit.

O volný čas studentů Erasmu se v Lublani stará studentská 
organizace, která pořádá nejrůznější výlety, sportovní a spole-
čenské akce, party, exkurze a podobně, takže se tady rozhodně 
nemáte šanci nudit. A kdo se nechce spoléhat na studentskou 
organizaci, může se na výlety vypravit sám. Slovinsko je pře-
krásná země s panenskou přírodou i historickými městy. Díky 
výhodné poloze Lublaně navíc můžete navštívit i sousední 
země, jako je Itálie, Chorvatsko, Maďarsko či procestovat bal-
kánské země. Slovinsko jednoduše skýtá spoustu neomezených 
možností jak pro studium, tak pro cestování. Půvabu slovinské 
přírody totiž odolá jen málokdo.

Hana Trčková – obor Mediální studia a žurnalistika

international Student club
Chcete se kamarádit třeba se studentem ze Španělska nebo vám po 
návratu z Erasmu chybí zahraniční atmosféra? To všechno můžete 
získat, když se stanete tutory, kteří pomáhají zahraničním studen-
tům zorientovat se na Masarykově univerzitě a v Brně. Pod heslem 
„studenti pomáhají studentům“ funguje na univerzitě International 
Student Club, kam se může jakýkoliv student přihlásit a stát se 
průvodcem nebo organizátorem nejrůznějších kulturních a spor-
tovních akcí pro ty, kteří si vybrali Masarykovu univerzitu pro své 
zahraniční studium. Jezdí sem studenti z celého světa od Poláků až 
po Japonce, a je to proto nejlepší způsob, jak si udělat kamarády 
po celém světě a ještě se zdokonalit v cizích jazycích.

Studujte v zahraničí.
je to snadné! Vycestovat 

můžete prakticky 
kamkoliv po 
celém světě.
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Přihlásit se ke studiu, zažádat o koleje, zapsat se 
do dalšího semestru nebo se podívat na výsledek 
zkoušky. To všechno může student Masarykovy 
univerzity udělat, aniž by opustil teplo domova. 
Umožňuje mu to unikátní Informační systém, 
který si univerzita sama vyvíjí.

informační systém

Na první pohled by se mohlo zdát, že Informační systém MU  
(www.is.muni.cz) je jen další internetová stránka patřící uni-
verzitě. Po přihlášení se ale před studentem otvírá rozsáhlá nabídka 
služeb, díky nimž může všechno související se studiem spravovat 
zcela bez problémů kdekoliv, kde je internet. 

„Před deseti lety byly důvody jeho vzniku mnohem skromnější. 
Záměrem bylo nabídnout studentům prostupné a kreditové studium. 
Do té doby neuměly vysoké školy zajistit svým studentům, aby 
si mohli rozšiřovat vzdělání i o předměty z dalších oborů jiných 
fakult. Postupně se podařilo zajistit, aby maximum studijních 
záležitostí, u nichž bývala dříve potřebná osobní účast studenta, 
šlo vyřídit elektronickou cestou. Masarykova univerzita mohla jako 
první vysoká škola v Česku třeba zrušit papírové přihlášky i indexy, 
jak se říkalo žákovským vysokoškoláků,“ líčí Jitka Brandejsová 
z Fakulty informatiky.

Student se přes Informační systém může přihlásit na zkoušku, zjis-
tit hodnocení, stáhnout si studijní materiály nebo diskutovat v růz-
ných diskusních fórech. Kromě toho zde má k dispozici e-mailovou 

schránku a velkokapacitní úschovnu, kde může sdílet data s dalšími 
uživateli systému. Hlavní výhodou ISu, jak se mu zkráceně říká, je, 
že zastřešuje všechny služby pod jeden uživatelský účet. Odpadá tak 
nutnost zadávat heslo ke každé aplikaci zvlášť. 

dril pro studenty

Pokud vás už samo slovo dril děsí, nelekejte se. V Informačním sys-
tému označuje novou aplikaci, která umožňuje efektivně a poho-
dlně memorovat například cizí slovíčka nebo různé termíny, která se 
chtě nechtě musí student naučit. Dril se tak zařadil k mnoha dalším 
nástrojům e-learningu, tedy učení se elektronickou formou, které 
významně šetří čas.

„V blízké budoucnosti by do Informačního systému měly být 
postupně zakomponovány další nástroje se sociálními prvky. Jsou 
to prostředky, jimiž lze nejen sdílet zájmy, ale v akademickém pro-
středí také odborné znalosti a oborové zkušenosti. Plánujeme systém 
obohatit o další obrazové a zvukové informace – například by si 
student mohl textový dokument přímo poslechnout jako zvukový 
záznam,“ popisuje záměry tvůrců Brandejsová. 

budoucí učitelé 
pomáhAjí 
AngolSkým dětem
Sem tam se povalují zrezivělé tanky, chodníky ve 
městě takřka neexistují, budovy jsou rozstřílené. 
Následky občanské války jsou sice ještě v africké 
Angole patrné, ale už pomalu mizí. K tomu přispívá 
i Masarykova univerzita. Rozjela tam totiž ve městě 
Kuito projekt centra pro děti a mládež a pomoct 
zlepšit situaci v africké zemi ročně odlétá několik 
skupin studentů a pedagogů.

„Přemýšleli jsme, jak Angole pomoct a napadl nás projekt sociálně 
pedagogického centra. To od roku 2006 fungovalo v provizorních 
prostorách. Po několika letech se nám díky grantu z ministerstva 
zahraničí a ve spolupráci s místními konečně podařilo postavit 
v Angole samostatné centrum,“ pochvaluje si autorka projektu 
Lenka Gulová z katedry sociální pedagogiky Pedagogické fakulty. 

zábava pro 3,5 tisíce dětí

O tom, že se zástupci univerzity do místa výborně trefili, svědčí i to, 
že měsíčně se do akcí centra v Kuitu zapojí více než 3,5 tisíce dětí. 
„V Angole je hodně dětí, ale školy mají malé kapacity, takže se do 
nich chodí na tři směny. Děti pak na ulicích nemají co dělat a není 
tam nikdo, kdo by se jim věnoval,“ popisuje situaci Klára Jelínková, 
která letos znovu v Angole působí. Je jednou z těch, kteří tamějším 
dětem vymýšlí nejrůznější hry a vzdělávací aktivity. 

Angolské děti jsou vděčné za všechno. „Vůbec je při aktivitách nemu-
síte tak motivovat jako české děti. V Česku je potřeba vymýšlet různé 
kousky, abyste děti zaujali, soupeříte s médii. V Angole ale není nic. 
Děti si hrají s primitivními hračkami, které si samy vytvoří, třeba mají 
obruče, které honí po zemi, a káči, jako u nás před sto lety,“ popisuje 
Gulová. Při vymýšlení her je ale podle ní důležité podporovat jejich 
identitu. „Nejde, aby tam přišel bílý člověk a začal jim říkat, jak mají 
žít. I my se máme od nich co učit,“ poznamenává autorka projektu. 

Do Afriky občas míří z Česka i nejrůznější hry. A nejen malí 
Angolané mají co dělat, aby si s nimi poradili. „Nemají tam pexesa 
nebo puzzle. Takže i pro dospělé Angolany je to velmi složitá hra, 
ale rádi po ní sáhnou,“ prozrazuje Jelínková.

češi učí a vrací se poučeni

Hlavně angolské děti vždy netrpělivě čekají, až čeští učitelé při-
jedou. „Naši studenti jsou na místě neustále doprovázeni houfem 
nadšených dětí,“ popisuje atmosféru Gulová. Pomáhání v Angole ale 
nemá význam jen pro místní. „Kolegové se vrací s pocitem absolutní 
užitečnosti. Všechno má najednou smysl. Když přijedete zpátky do 
Evropy, dojde vám, jak se tady vlastně máte dobře. Spousta lidí si 
přitom ani neuvědomuje, že by to mohla nějakým způsobem vracet. 
Přitom stačí tak málo,“ dodává Gulová.

text: pavla ondrušková, foto: Archiv l. gulové

text: martin kopáček
foto: david povolný

S informačním systémem navždycky
Ani po ukončení studia neztrácí absolvent do systému přístup. 
Stále mu funguje heslo, může využívat veřejnou vývěsku, e-mail 
nebo diskuzi. Díky tomu neztrácí přístup k obrovskému množství 
kontaktů, které během studia získal.

kam na univerzitě na internet
Pro každého, kdo vlastní dnes skoro nezbytný notebook, je ve 
všech prostorách fakult k dispozici signál wifi. Díky němu můžete 
mít rychlý přístup na internet prakticky pořád a dostanete se přes 
síť Masarykovy univerzity i k řadě jinak placených elektronic-
kých zdrojů – třeba i k dennímu tisku.

Univerzita ale pamatuje i na studenty bez vlastního počítače. 
Na každé fakultě je k dispozici nejméně jedna velká počítačová 
učebna. A pokud potřebujete na počítač třeba v jednu ráno, 
můžete vždycky zamířit do Celouniverzitní počítačové studovny, 
která sídlí přímo v centru města a je otevřená 24 hodin denně. 
Tady na vás čeká přes sto počítačů a další místa na připojení 
s notebookem. Můžete si tu také třeba vytisknout skripta a nechat 
je svázat do termovazby. 

Pomoct zlepšit situaci v africké 
zemi ročně odlétá několik skupin 
studentů a pedagogů.

Informační systém 
je pravá ruka 
studenta
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VYSVĚTLIVKY:

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

 cyklostezky

 budovy MU

 sportoviště MU

F92  označení budov MU

3  označení kolejí MU

 označení sportovišť MU

 nemocnice

 poliklinika

 hasiči

 policie

  pošta

 informace

 plavecký bazén

 hotel

  muzeum

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

rmu – rektorát mu
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, tel.: 549 49 1011

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

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

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

lf – lékařská fakulta
Komenského nám. 2, 662 43 Brno, tel.: 549 49 1310
www.med.muni.cz

přf – přírodovědecká fakulta
Kotlářská 2, 611 37 Brno, tel.: 549 49 1410
www.sci.muni.cz

ff – filozofická fakulta
Arna Nováka 1, 602 00 Brno, tel.: 549 49 1510
www.phil.muni.cz

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

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

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

fSS – fakulta sociálních studií 
Joštova 10, 602 00 Brno, tel.: 549 49 1910
www.fss.muni.cz

fSpS – fakulta sportovních studií
Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno, tel.:  549 49 2000,
www.fsps.muni.cz
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Harry Potter nebo Rumburak a jejich neviditelné 
pláště pocházejí z fantastických příběhů, 
uvedením principu neviditelnosti do praxe se 
ale zabývají i seriózní vědecké výzkumy. V jejich 
případě ovšem nejde o žádnou změnu podstaty 
zneviditelňovaných předmětů, ale o fascinující 
optický klam pracující s lomem světla.
Fyzik Tomáš Tyc, který působí na Přírodovědecké fakultě Masarykovy 
univerzity, přiblížil vědu o podstatný krok blíže k praktickému usku-
tečnění neviditelnosti. Ve Skotsku spolu s německým fyzikem Ulfem 
Leonhardtem rozvinul už starší myšlenku založenou na principu, že se 
zneviditelňovaný předmět obalí jemnou mikroskopickou strukturou, 
která vede přicházející světlo tak, že na předmět nedopadne, ale obejde 
ho. „Můžete si to představit jako vodu, která obteče nějakou překážku. 
Aby toto obtékání nebylo poznat, světlo se musí vrátit do směru, který 
mělo, než se k předmětu přiblížilo,“ vypráví Tyc. 

Když se to povede, vypadá to pak, jako by paprsek procházel 
úplně prázdným prostorem. Předmět tedy pro lidské oko úplně zmizí. 
Můžete ho obcházet ze všech stran, ale nic neuvidíte. Podobně jako 
ve fantastických filmech a knížkách ale samozřejmě můžete do nevi-
ditelného předmětu vrazit a dotýkat se ho.

Hlavní průlom, který Tyc s Leonhardtem udělali, spočíval v převe-
dení daného principu do běžného prostředí. Prozatímní návrhy fun-
govaly jen pro určitou frekvenci světelného záření. Tyc a Leonhardt 
však vypracovali takový návrh neviditelného pláště, který může 
fungovat i v normálním světle. Vyneslo jim to možnost publikovat 
závěry svého výzkumu v prestižním světovém časopise Science. 

K praktickému provedení ale ještě kousek schází. Tomáš Tyc je 
teoretický fyzik a jeho objevy fungují na základě výpočtů. Teď musí 
nastoupit inženýři a sestrojit materiál, který bude mít požadované vlast-
nosti. Zdá se ale, že uskutečnění neviditelnosti je už jen otázkou času.

zajímavá fyzika
S Tomášem Tycem se studenti Přírodovědecké fakulty potkají 
třeba v předmětu Zajímavá fyzika. Jeho cílem je ukázat, že v oby-
čejném životě se s fyzikou setkáváme doslova na každém kroku. 
S jeho pomocí se můžete naučit lépe chápat, že fyzika dokáže 
vysvětlit jevy každodenního života, nad kterými vás často ani 
nenapadlo přemýšlet nebo které vám naopak vždycky vrtaly hla-
vou. Zajímalo by vás třeba, proč šustí igelitový sáček nebo proč 
vržou dveře? Proč vytváří kouř z vonné tyčinky tak úžasné tvary 
nebo jak vznikají kruhy na hladině? Nebo třeba proč žárovka 
položená do mikrovlnné trouby svítí? Na tyto a spoustu jiných 
otázek vám dá předmět odpověď.
http://zajfyz.physics.muni.cz/

už nepatří do sci-fi

text: david povolný
foto: david povolný, Archiv t. tyce

Naladíte nás nekódovaně 
v digitální kvalitě na satelitu ASTRA 23,5° E 

ZDARMA!

neviditelný muž
Jednou z nejstarších sci-fi zabývajících se tématem neviditelnosti 
je Neviditelný muž od H. G. Wellse, proslulého autora Války 
světů. Kniha vyšla už v roce 1897 a dodnes nepřestává fascinovat 
další tvůrce. Postava vědce Griffina, který se díky svým pokusům 
stane neviditelným a zblázní se, protože už to nejde vrátit zpátky, 
se objevila i v komiksu Allana Moora Liga výjimečných.
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jednou bych chtěla 
být soudkyně, 
 říká mladá právnička Jana Koláčková, 
 expertka na lidská práva

Jana Koláčková absolvovala Právnickou fakultu teprve před několika 
lety, ale stihla toho už víc než dost – třeba rok pracovat v České televizi, 
získat praxi v Lize lidských práv nebo se stát náměstkyní ministryně 
pro lidská práva. Teď se vrátila zpátky na fakultu. „V Brně stíhám jak 
pracovní, tak osobní život. Je to pro mě důležitější, než jenom úzce 
profilovaná profesní kariéra,“ říká Koláčková, která teď plánuje získat 
doktorský titul a začala pracovat u Nejvyššího správního soudu.

Jak vzpomínáte na svoje studia na Masarykově univerzitě?
Rozhodně velmi vřele. Bylo to pět krásně strávených let. Nebyla 
jsem ale úplně klasický student, který tráví většinu volného času po 
různých hospůdkách. Potřebovala jsem se sama zabezpečovat už od 
prvního ročníku, takže jsem si ten studentský život v pravém slova 
smyslu začala užívat až později. Nicméně myslím si, že i takový 
přístup mi hodně dal. 

Bylo v Brně pro studenta dost práce?
Ano. Našla se tu spousta zajímavých pracovních příležitostí, které se 
daly skvěle skloubit se studiem. Na Právnické fakultě Masarykovy 
univerzity je to nastavené tak, že se od vás vyžaduje přesně tolik, 

kolik je potřeba. Nemusíte strávit přípravou na školu celé dny od 
rána do večera, ale zároveň to není tak volné jako třeba v Praze, 
kde není povinné vůbec nic. Tady je to tak akorát. Ti, kteří nechtějí 
ve škole strávit veškerý svůj čas a potřebují třeba pracovat, mohou, 
ale přece jen je systém nutí něco dělat. A zároveň ti, kteří o to mají 
zájem, můžou být ve škole pořád.

Jakou práci jste za studií dělala?
Začínala jsem různými brigádami, až jsem se shodou okolností 
dostala do redakce zpravodajství brněnské České televize, kde jsem 
strávila rok. I když je to praxe v oboru, který je úplně někde jinde 
než právo, považuju to za velmi cennou zkušenost, která mě oboha-
tila a změnila mi trochu pohled na svět. Zkušenosti s médii hodně 
využívám i ve své současné práci. Po práci v České televizi už jsem 
se dostala do oboru – začala jsem pracovat v Lize lidských práv.

Tam začala vaše orientace na lidská práva? Proč jste si vybrala 
zrovna tuto oblast?
Nikdy jsem to neměla v plánu, ale ta témata mě prostě začala bavit. 
Dostala jsem se k lidským právům vlastně přes vztah zdravotnictví 

a práva, konkrétně přes téma sterilizace. Kromě toho vedoucí mé 
diplomové práce doktorka Kateřina Šimáčková má lidská práva tak 
nějak bytostně v sobě. Hlavní zlom ale nastal v pátém ročníku, když 
jsem se dostala do zmíněné Ligy.

Je v Brně těžké získat za studií praxi v oboru?
Já jsem zvláštní případ, protože ve druhém ročníku si mě doktorka 
Šimáčková vybrala mezi studenty jako svou asistentku, a když už 
jednou něco takhle děláte a trochu se snažíte, tak se na vás další 
práce prostě lepí. Ale advokátní kanceláře a brněnské soudy jsou 
obecně dost otevřené nabírat studenty – už tak ve čtvrtém ročníku 
to jde. Brno je pro získání praxe velmi vhodné, protože je tady řada 
justičních institucí a fungují tu i důležité nevládní organizace. 

z brna na ministerstvo a zase zpátky

Poměrně dlouhou dobu jste pracovala i na ministerstvu pro lid-
ská práva, stala jste se dokonce náměstkyní. Jak se to člověku 
poštěstí tak krátce po studiu jako vám?
Někdy na konci roku 2007 jsem odešla z Ligy, protože jsem měla 
nutkání jít do Prahy, a začala jsem pracovat jako řadový úředník na 
Úřadu vlády na pozici tajemníka Výboru pro lidská práva a biome-
dicínu a Výboru pro zabránění mučení. Vzali mě na základě zkuše-
ností z Ligy. Ministryně si mě tehdy oblíbila, a když předcházející 
náměstek odešel, tak mi nabídla jeho pozici. 

Pracovala jste tam v době těsně před předsednictvím a během 
něj. Jaké to bylo?
Moc mě to bavilo, protože přípravou na předsednictví byli všichni 
opravdu nadšení a brali to velmi vážně – všichni jsme byli spojení 
velkým úkolem. Práce byla ovšem náročná, i když to byla příjemná 
zkušenost, zjistila jsem, že mi takové tempo nesedí. Jsem spíš člo-
věk, který si potřebuje věci rozmyslet, a to tam v té rychlosti někdy 
úplně nešlo.

Tohle vražedné tempo byl i důvod pro návrat z Prahy do Brna?
Ano. Funguje to tady jinak, tempo je mi mnohem příjemnější, pro-
tože je žitelnější. Život v Brně je totiž vyváženější – byly doby, kdy 
jsem v Praze pracovala i osmnáct hodin denně, dojížděla jsem spát 
na kraj města, protože jsem neměla bydlení v centru, a vůbec mi 
nezbýval čas na cokoliv jiného. Proto si užívám pravý opak v Brně, 
kde stíhám jak pracovní, tak osobní život. Je to pro mě důležitější, 
než jenom úzce profilovaná profesní kariéra. 

Od září 2009 jste nastoupila na Masarykovu univerzitu na dok-
torské studium. Těšíte se na studium?
Ano, moc. Studuju na katedře ústavního práva, kde se vytvořil 
výborný kolektiv mladých lidí, je tam příjemná atmosféra, spolu-
pracujeme třeba i s nevládními organizacemi. Myslím, že přístup 
k výuce je tam srovnatelný se západními univerzitami. Semináře jsou 

náročné a od studentů vyžadují pečlivou přípravu. Se stejným nasa-
zením k tomu přistupují i vyučující, někdy je jich tam na studenty 
hned několik. Myslím, že je to pro všechny velmi motivující. 

Co je váš profesní sen?
Jako spousta právníků bych chtěla být jednou soudkyně, ale nechci 
se určitě do takové pozice nijak hnát. V současnosti mám to štěstí 
pracovat se skvělými soudci u Nejvyššího správního soudu, kde teď 
dělám asistentku docentu Šimíčkovi. Mně osobně by se ale líbilo být 
na nějakém menším okresním soudě, takříkajíc v první linii. Takový 
soudce potřebuje kromě právních znalostí a pevně zakotveného hodno-
tového žebříčku i životní zkušenosti, které se těžko dají něčím nahra-
dit. Neplánuji tedy být čekatel, který začne na soudě v dvaceti sedmi 
letech a ve třicet už by chtěl být jmenován. Vůbec tam nespěchám. 

extrémismus a imigranti – témata doby

Kde vidíte nějaký zásadní problém českého právního systému 
v oblasti lidských práv?
Těch věcí je asi víc. Velmi akutní je třeba problematika romské 
komunity. S tím se žádná vláda ještě nevypořádala. V lednu 2008 
sice vznikla Agentura pro sociální začleňování, její práce se ale 
z nejrůznějších důvodů pořádně nerozběhla. Podle mě je to hrozná 
škoda, protože se promarnil potenciál velmi schopných lidí z terénu, 
kteří byli připravení hledat konkrétní řešení v lokálních podmínkách 
různých ghett a opravdu chtěli něco změnit. Snad se tento projekt 
znovu vzchopí, žijeme ale bohužel v době finanční krize a do toho 
nám sílí pravicový extremismus – doba tomu tedy moc nakloněná 
není. Stále se zajímám také o problematiku duševně nemocných, ani 
tady totiž situace není úplně růžová. 

Celou Evropou hýbe v poslední době také téma imigrantů, kteří 
jsou často vnímáni jako hrozba. Jak to vidíte vy?
Hlavně v České republice se bohužel pořád bojíme čehokoliv jiného. 
Je tu stále hodně lidí, kterým když řeknete Ukrajinec nebo Vietna-
mec, tak se začnou ošívat. Je to ale i chyba politiků, kteří k otázce 
imigrantů přistupují velmi pragmaticky a krátkozrace. Opatření typu 
dáme vám pět set euro, když odjedete, zní na první pohled krásně 
a úžasně, ale České republice to z dlouhodobého hlediska nepřinese 
nic dobrého. Doba, kdy tady pracovních příležitostí ubývá, rychle 
pomine a budeme lidi ze zahraničí zase potřebovat. Když je teď 
pošleme domů a budeme se tvářit, že je tady nechceme, protože nám 
berou práci, můžeme se ocitnout ve vážných problémech. A samo-
zřejmě se za tím skrývá i řada lidských příběhů se špatným koncem. 
Česká republika je pro spoustu cizinců takovou Amerikou, kam se 
chodí hledat životní štěstí. Místo toho jim česká vláda koupila letenku 
domů a vzkaz, že tady nejsou vítáni. Z dlouhodobého hlediska bylo 
lepší těmto lidem dát příslib, že se mohou vrátit, až krize pomine. 

text a foto: david povolný

Brno je pro získání praxe velmi 
vhodné, protože je tady řada 
justičních institucí a fungují tu 
i důležité nevládní organizace. 

rozhovor
s absolventkou

Doba, kdy v České republice 
pracovních příležitostí ubývá, rychle 
pomine a budeme lidi ze zahraničí 
zase potřebovat. 
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Výraz studentský život se často spojuje s vysedáváním po 
hospodách a spoustou volného času, který jen jednou za 
půl roku naruší zkouškové období. Něco na tom bude. 
Studenti jsou ale činorodí lidé a kromě toho, že si užívají, 
vytvářejí na půdě univerzity celou řadu dalších aktivit.

R Studentské spolky

Na Masarykově univerzitě existuje spousta spolků, které mají nej-
různější zaměření. Na Lékařské fakultě funguje Spolek mediků, 
který se snaží pomoci čerstvým prvákům. Každoročně jeho členové 
pořádají imatrikulační ples a mimo to organizují burzu skript, kde 
je možné získat starší, a tedy levnější učební materiály. Působí tady 
taky organizace IFMSA známá svými projekty, jako je Medvídková 
nemocnice nebo Brýle pro Afriku. 
http://spolek1.med.muni.cz/
http://www.ifmsa.cz/

Přírodovědecká fakulta zase poskytuje zázemí Spolku přírodovědců, 
který se stará o zdejší studentské aktivity. Mimo reprezentačního plesu 
pořádá různé výlety, přednášky a koncerty. Členové spolku se také 
podílí na Noci vědců nebo Fyzikálním cirkusu a snaží se na Masarykově 
univerzitě o propagaci a uskutečnění projektu Zelená univerzita. 
http://spolek.sci.muni.cz/

V rámci Filozofické fakulty funguje Nadační fond studentů FF, který 
pořádá kulturní akce a podporuje aktivity studentů. Nejznámější je 
zřejmě SemestrSTART a SemestrEND, hudební festivaly na dvoře 
Filozofické fakulty. Spolek také každý rok pořádá na Mezinárodní 
den studentstva velký lampiónový průvod ulicemi Brna. Fond navíc 
dvakrát do roka vypisuje výběrové řízení na projekty oživující stu-
dentský život. Ty vítězné fond finančně podpoří.
http://www.phil.muni.cz/wnfs/

Mezi studenty je i celá řada skautů. Proto už od roku 1996 existuje 
v Brně roverský kmen Dýchánek, který sdružuje skauty mezi 15. 
a 26. rokem. Je nejstarším spolkem svého druhu v Česku a umožňuje 
studentům univerzity, kteří kvůli studiu nemohou docházet do své 
domovské organizace, dál působit na poli skautingu. 
http://www.dychanek.cz/

EF divadelní soubory

Když je člověk po celodenním studiu unavený, proč by nezašel do 
divadla? A pokud má divadlo opravdu rád, proč by v něm nehrál? Na 
Masarykově univerzitě má student hned několik možností.

Jedna z nich je nečekaně na Fakultě informatiky, kde zdejší ochotníci 
každý rok připravují jednu velkou inscenaci. Někdy jsou to autorské 
hry, které pojednávají o problematice související se životem infor-
matika, v minulosti ale zinscenovali i takové věci jako Labyrint světa 
a lusthauz srdce nebo Shakespearova Hamleta. Záznamy z některých 
představení jsou ke stažení na jejich webu.
http://www.fi.muni.cz/divadlo/

Dalším velkým souborem na univerzitě je Kočovná filozofická diva-
delní společnost sehrávající své originální kousky na půdě Filozo-
fické fakulty. Vznikla už kolem roku 1999 a za cíl si vzala předvést 
divadelní formou některé filozofické problémy. Díky tomu se diváci 
mohli seznámit s problematikou Platonových idejí, když princezna 
volila, který princ je ten pravý. Jindy si zase divák prostřednictvím 
hry prošel celý vývoj filozofického názoru na čas v muzikálové 
podobě. 
http://www.phil.muni.cz/fil/divadlo/

Třetím velmi aktivním souborem na univerzitě je Průšovo úchylné 
(umělecké) divadlo, zkráceně P.U.D. Domovskou fakultou tohoto 
souboru je Fakulta sociálních studií a svými zběsilými divadelními 
kousky oblažuje studenty už několik let. S velkým úspěchem se 
setkal třeba Kabaret – disciplinární řádění, který pracuje se zadáním: 
vtipně zprostředkovat disciplinární řád fakulty. Výsledkem je, že 
herci souboru, jak sami uvádějí: zpívají, baletí, tančí a loutkohrají, 
to vše v sedmi scénkách plných krve, násilí, sexuálního harašení, 
humoru a dramatu. 
http://pud.xf.cz/

Wc filmový festival

Studenti Fakulty informatiky nehrají pouze divadlo, ale působí i na 
filmařském poli. Výstupem ze dvou předmětů zaměřených na zpra-
cování videa je řada studentských filmů, které se každý květen pre-
zentují na Filmovém festivalu studentských krátkometrážních filmů. 
Ten se koná v moderních prostorách fakulty. V roce 2009 proběhl už 
devátý ročník a festival dál roste, co do návštěvnosti, tak i kvality 
soutěžících filmů. 
http://festival.fi.muni.cz/

Q Akademické senáty

Prostředí univerzity se od střední školy liší mimo jiné i v tom, že 
umožňuje studentům mnohem otevřeněji mluvit o dění na škole 
a přímo se podílet na jejím chodu. Tuto možnost jim dává mimo jiné 
Akademický senát MU a senáty jednotlivých fakult, které patří mezi 
klíčové samosprávné orgány. Nabízejí velký prostor pro každého, 
kdo se zajímá o to, co se děje kolem něj, a chce něco změnit, a záro-
veň si dokáže získat přízeň vrstevníků, aby byl do senátů zvolen.
http://skas.muni.cz/

text: martin kopáček a david povolný
foto: david povolný, Archiv muni.cz

Studentský život 
aneb jak to žije 
na univerzitě
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Pokud potkáte v Brně na ulici plyšového medvěda, 
uvnitř kožichu se určitě bude skrývat student. 
V noci vám u hladového okénka (o tom později) 
určitě podá hamburger taky student a jestli na vás 
počká šalina (o tom taky později), dost možná ji 
bude řídit taky vysokoškolák. 

Brno je jednoduše město studentů. Už proto není vůbec složité 
se v něm rychle zabydlet, ať už na kolejích nebo na privátu. Ale 
k tomu, abyste se v něm zabydleli docela, se hodí znát pár vychy-
távek.

na čáře 

Pokud nevíte, kde Čára je, jste takřka bez šance potkat se se svými 
známými. Jde totiž o nejužívanější meeting point studentů. Jedná 
se o začátek pěší zóny na ulici Česká kousek od náměstí Svobody, 
které leží v samém centru města. Místu se taky říká Pod Hodinami. 
Ve dne i v noci tu potkáte desítky postávajících lidí, hlavně stu-
dentů, kteří netrpělivě hypnotizují právě ony hodiny upevněné na 
rohu jednoho z domů.

šalinkarta 

V Brně příliš neuspějete s koupí lítačky či čtvrtletní. Když si budete 
kupovat dlouhodobou jízdenku, hlaste všude „šalinkartu“ – v Brně 
totiž nejezdí tramvaje, ale šaliny (označení údajně vzniklo z rom-
ského slova loudat se). 

rozjezdy

O tom, že Brno je studentům příjemně nakloněno, svědčí hlavně 
noční rozjezdy. Říká se tak autobusům, které každou celou hodinu 
po jedenácté večerní jezdí z Hlavního nádraží až do nejzazších koutů 
Brna. Na kolej či privát se tak bez problémů dostanete v kteroukoli 
noční (ranní) hodinu.

hladové okno

V Brně jich spousta slouží všem hladovcům non-stop. Často u nich 
před odjezdem svého rozjezdu postávají studenti a čekají na svou 
noční svačinku. Řada jich tu ale jí i přes den – kdo nestihne zajít do 
menzy, nechá si smažák dát do housky právě u hladového okýnka.

špilas

Nenechte se mýlit, že jde jen o cestu do kopce na hrad. Pokud vás 
někdo pozve na Špilas, počítejte spíš s tím, že vás zve na rande 
do krásně rozlehlého parku s různými zákoutími. Pokud dojdete až 
před samotný hrad, ukáže se vám nádherná vyhlídka na celé Brno. 
A pokud víte, že nejde o rande, nejspíš půjde o pozvání na turnaj 
v petanque, na který je u Špilberku hřiště.

majáles

Tato akce se koná samozřejmě i v Brně. Místa bývají různá, vždycky 
však obrovská plocha přivítá desítky tisíc rozjásaných mladých lidí, 
kteří se vlní do rytmu nejrůznější hudby. Pokud vás nelákají masové 
akce, Brno nabízí rozmanité kluby či divadla nebo prostě stačí zajít si 
do jedné z mnoha útulných kaváren, jejich zahrádek nebo čajoven.

na kole i na bruslích

Brno se dá projet na kole, ale i na kolečkových bruslích. Dokonce 
už nedaleko centra začíná stezka, odkud se na bruslích dostanete 
až daleko za město. Když vás omrzí tato trasa, vůbec nevadí, okolo 
Brna i v něm je stezek plno – stačí si vybrat, jestli raději kopec, 
rovinku nebo obojí a třeba i ve stínu lesa.

brigády

Na to, abyste si Brno pořádně užili, bývá potřeba přilepšit si na brigá-
dách. V moravské metropoli o ně rozhodně není nouze – výběr je široký, 
platy dobré. Kdo chce něco speciálního, může klidně i řídit tramvaj nebo 
autobus. Dopravní podnik vám k tomu dokonce zařídí školení. 

Na bruslích, rozjezdem 
nebo v šalině

text: pavla ondrušková
foto: pavla ondrušková, david povolný

Díky autobusovým 

rozjezdům se na kolej 

či privát bez problémů 

dostanete v kteroukoli 

noční (ranní) hodinu.

Brno je městem studentů. 
Žije a studuje jich tu 
kolem 80 tisíc.

Tramvaje v Brně 
nehledejte. Jezdí tu šaliny.
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Pokud by se zjišťovalo, kolik vysokoškoláků je 
mezi českými prvoligovými fotbalisty, velké číslo 
by z průzkumu nevzešlo. Mít coby fotbalista 
vysokoškolský titul znamená řadit se k výjimkám. 
Jednu takovou představuje hráč 1. FC Brno 
Roman Smutný, který na Fakultě sportovních 
studií studuje na magisterském stupni učitelství 
tělesné výchovy pro střední školy. Proč? „Je to 
moje výhoda oproti ostatním hráčům, kteří se až 
na konci fotbalové kariéry budou rozhodovat, 
co dělat,“ říká čtyřiadvacetiletý univerzál.

Stíhat zároveň studium na vysoké škole a hrát fotbal v první 
lize, to chce hodně energie. Jak se ti všechno daří skloubit 
dohromady?
Studuju dálkově, takže to není zase tak náročné. Trošku se to 
zkomplikovalo jen v době, kdy jsem hostoval v Kladně. Naštěstí 
jsem se s učiteli domluvil, všechno se dalo řešit po e-mailu nebo 
individuálně. 

Proč jsi vůbec šel na vysokou školu?
Kvůli budoucnosti. Říká se, že fotbalisté nepotřebují pracovat, ale 
co budou všichni dělat, až po třicítce ukončí kariéru? Z dlouhodobé 
perspektivy je to prostě výhodné a doporučil bych to všem. Když 
se někdo věnuje sportu profesionálně a chce se jím zabývat taky po 
ukončení kariéry, je lepší k tomu mít nějakou školu nebo trenérskou 
licenci.

Znamená to, že se bojíš, že se fotbalem nejde zajistit na celý život 
nebo že se to nemusí povést konkrétně tobě?
Co se týče peněz, tak v naší nejvyšší soutěži se do konce života roz-
hodně nezabezpečíte. A když se to náhodou někomu povede, tak co 
bude dělat, až skončí? Já v posteli ležet nechci. Ale fotbal mi může 

otevřít dveře i k jiným profesím okolo sportu, které mě budou živit 
po ukončení kariéry. Není to jen o penězích.

Nejsi však jediný z fotbalového prostředí, kdo na Masarykově 
univerzitě působí. Tvoji bakalářskou práci vedl trenér Karel 
Večeřa, který trénoval i Baník Ostrava. Jaký byl jako učitel?
Hodně přísný. Bakalářku mi vrátil asi čtyřikrát nebo pětkrát, než se 
mu to líbilo. A nejen ji, ale předtím také jiné práce nebo zápočty. 
Opravdu mě nešetřil (směje se).

Ve své závěrečné práci jsi se zabýval řešením obranných stan-
dardních situací. Jak moc jdou její závěry použít v praxi, v ost-
rém ligovém zápase?
Konkrétně tato práce je do života – každý třetí gól padá po špatně brá-
něných standardních situacích. Na druhou stranu neobjevil jsem nic 
nového, všechno najdete v knížkách. Navíc, já můžu napsat, co chci, 
ale vždycky záleží na konkrétním hráči, jak si poradí. Popsal jsem 
ideální případ, který v reálném životě moc často nenastává. To by pak 
nepadaly žádné branky. Všechno je to o hráčích, kteří se při bránění 
třeba špatně posunou nebo udělají jinou chybu. Proto jsem několik 
standardních situací rozebíral a ukazoval, kde se chyby staly. 

V létě sis coby člen českého národního týmu zahrál také na letní 
světové univerziádě v Bělehradě. Nakonec jste skončili pátí, což 
vzhledem k vašim výsledkům na turnaji hodně lidí mrzelo…
I mě to zklamalo. Kdyby se hrálo na body, tak jsme vyhráli. Měli 
jsme čtyři výhry a jednu remízu, což neuhrál žádný jiný tým. Měli 
jsme rozhodně postoupit do semifinále. Jenže to se nepovedlo. 

Za český tým nastoupili asi jen tři nebo čtyři profesionální fot-
balisté, a ty jsi patřil k oporám týmu. Jak ti role lídra, k níž se 
v Brně nedostaneš, seděla?
Je pravda, že nejvyšší soutěž jsem z kluků hrál asi jen já, ale kolikrát 
hráč z první ligy hraje, jako by byl z krajského přeboru. Že bych měl 
být lídr, jsem si příliš nepřipouštěl. Nevím, kolik se ode mě čekalo, 
ale hrál jsem, jak umím.

z posluchárny až do

V Brně mě dokázali přesvědčit, 
že je to ta správná škola.

Studium na několika zahraničních univerzitách, 
stáže v OSN, cena rektora Masarykovy univerzity. 
Těžko byste někomu, kdo splňuje všechny tři 
podmínky, tipovali 26 let. Petr Preclík říká, 
že to přišlo postupně. „Někam jedu, něco se tam 
dozvím, a pokud mě to zajímá, zjistím si k tomu 
víc. Stačí poslouchat lidi kolem sebe,“ prozrazuje 
cestu ke svým úspěchům magisterský student 
Mezinárodních vztahů Fakulty sociálních studií.

Proč vyhrálo Brno nad Prahou, když jsi z Ústí nad Labem? 
Po maturitě jsem byl nerozhodný. Lákala mě jak žurnalistika, tak 
mezinárodní vztahy a Masarykova univerzita byla jediná škola 
v republice, která mi dovolovala studovat oba obory v rámci jednoho 
studia. Když jsem navíc srovnal prezentace obou škol na dni ote-
vřených dveří, ta pražská byla formální, unylá. V Brně mě dokázali 
přesvědčit, že je to ta správná škola.

Nelitoval jsi někdy?
Ne. Dodnes si myslím, že jsem si v Česku nemohl vybrat lépe.

Ale stejně tě to táhne do zahraničí.
Vždycky jsem věděl, že chci studovat venku. Už v prváku jsem si 
podal přihlášku na Erasmus s tím, že si jenom vyzkouším, jak probíhá 
pohovor. K mému překvapení mě vybrali už ten rok. Až postupně 
jsem zjistil, že nejde o známky – těch nabídek je tolik, že každý může 
odjet ven. Často jedinou překážkou je dlouhé papírování. 

Musí mít člověk povahu na to, aby každou chvíli vyjel někam do 
zahraničí a byl tam třeba rok? 
Nevím. Mě to ven vyloženě táhne. Znám ale lidi, co nedokážou 
odejít ani z Brna. Jenže to nikdy nikdo o sobě neví dopředu. Proto 
je ideální Erasmus. Člověk si může vybrat ze škol od Anglie až po 
Bulharsko a za čtyři měsíce zjistí, jestli ho to baví nebo ne.

Na magisterském studiu tě to odválo do Benátek. Proč zrovna tam?
Vybíral jsem ze dvou projektů, kam mě přijali. Ve hře bylo i USA, 
ale rozhodl jsem se pro program Evropského meziuniverzitního cen-

tra pro lidská práva v Benátkách. Výhodou byl viditelný výsledek – 
po roce studia jsem získal magisterský titul E.MA. 

Jak se člověk dostane ze studijního pobytu až k práci v OSN?
V Benátkách měli pro své nejlepší studenty zajištěny pracovní stáže. 
To je věc, která u nás po skončení sociálních oborů ještě není. Tak 
jsem se dostal na diplomatické mise do Ženevy a do New Yorku. Měl 
jsem dostatečně dobré výsledky na to, aby mě vybrali a měl jsem 
taky štěstí, že zrovna v době, kdy jsem dokončil E.MA, předsedalo 
Česko Evropské unii. Pracoval jsem proto na české misi v nejzají-
mavějším a nejvytíženějším období posledních několika let. 

Když si představíš, že máš o dvacet let víc, kde se vidíš?
Vždycky jsem byl tak trochu oportunista a bral příležitosti, jak při-
cházely. Nemám vytyčený přesný cíl. Zajímají mě lidská práva, mezi-
národní vztahy a humanitární oblast. Kam mě to ale zavane, těžko 
říct. Teď by mě lákalo pracovat někde v terénu v Africe nebo Asii.

Co bys tam chtěl dělat?
Pokud bych si mohl vybrat, chtěl bych být delegátem Červeného 
kříže. Je to jediná organizace, která dodnes dodržuje principy 
nestrannosti – nikdy nevydává hodnotící stanoviska a důvěrnosti – 
nezveřejňuje svá zjištění. Má tedy přístup i do zemí, odkud jsou 
jiné humanitární organizace pro svou kritiku vyháněny. Příkladem 
může být Súdán, Myanmar či Srí Lanka. Člověk ale musí být při-
praven odjet na dvanáct měsíců do oblastí, kde není možnost setkání 
s nikým z blízkých. Šance na normální vztahy s rodinou či partnerem 
jsou tak téměř nulové. 

Co tě na tom všem teda tak baví?
Já nejezdím ven proto, abych byl v zahraničí. Mě vždycky uchvátí 
nějaký projekt, který se tam dělá. Až bude Rada pro lidská práva 
v Praze, budu v Praze. 

Je nějaké ocenění, na které jsi nejvíc pyšný?
Když jsem absolvoval E.MA, máma mi diplom zarámovala a pově-
sila doma nad stůl. Pokaždé, když ho tam vidím, říkám si, proč si to 
tady vystavuju? Mně je sympatičtější švýcarský způsob, kde si lidé 
nepíší ke jménu tituly, snad jen kromě profesorů a docentů. Tady si 
píšeme Mgr et Mgr na zvonky – to mi přijde úsměvné. Dělat si síň 
slávy není pro mě.

Když se chcete 
zabývat sportem 
i po ukončení 
kariéry, je lepší 
k tomu mít 
nějakou školu.

škola a ligový fotbal najednou?

text: martina fojtů
foto: david povolný

text a foto: pavla ondrušková

rozhovor
se studentem

rozhovor se
studentem
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Studium je nejlepší doba 
k cestování

Jak asi tráví volný čas matematik? Zapomeňte 
na odpoledne u šachů nebo pročítání 
odborných periodik. Ondřej Folvarčný, 
student magisterského stupně oboru Matematika 
na Přírodovědecké fakultě, hraje na didgeridoo. 
Tento hudební nástroj, který je původem 
z Austrálie, si s pomocí kamaráda ručně vyrobil.

Proč jste si vybral Masarykovu univerzitu a proč matematiku?
Nebyla to moc hluboká úvaha. Když jsem končil střední školu, tak 
mi matematika přišla jako jediný předmět, který by mě bavilo studo-
vat. Kromě Brna jsem se dostal ještě do Prahy, ale v Brně jsem měl 
víc známých a přišlo mi i jako přátelštější město. I teď občas pře-
mýšlím, že bych zkusil ještě něco dalšího – uvažoval jsem i o psy-
chologii nebo sociologii, ale zatím jsem se nerozhodl. 

Co vás nejvíc na univerzitě překvapilo?
Spousta nových věcí od Informačního systému, přes koleje až 
k menzám. Ale všechno to bylo srozumitelné a člověk se časem 
zorientoval. Líbil se mi taky rozdílný přístup pedagogů ve srovnání 
se střední školou. Student je rovnocennější s učiteli. Ale hlavně mě 
překvapilo, že už jsem nemusel mazat tabuli (směje se). To bylo 
neuvěřitelné, že učitel přijde a sám si ji smaže. Ze začátku jsem to 
několikrát nevydržel a před hodinou tabuli smazal – zkrátka silně 
zažitý zvyk ze základní a střední školy (směje se). 

Jste i členem akademického senátu. Jak jste se tam dostal?
V akademickém senátu jsem teď už druhé období. Poprvé mě stu-
denti zvolili v doplňovacích volbách díky iniciativě Zelená univer-
zita, o které jsem se dozvěděl na jedné přednášce. Zapojil jsem se 
do týmu, který se tímto projektem zabýval. 

Co je to Zelená univerzita?
Jde o projekt, který má za cíl ozelenit české univerzity – zjednodušeně 
je to snaha zavádět takové postupy, jako je třídění odpadů, šetrná práce 
s papírem v kancelářích nebo snižování nákladů na vytápění budov. 

Hrajete na didgeridoo. Kde jste k němu přišel?
Šlo to postupně. Ze začátku jsem hrál v lidovce na flétnu a kla-
vír, pak mě učitel z flétny přemluvil, ať hraju na pozoun, potom 
jsem přešel na elektrický klavír, na který jsem hrál hlavně jazzové 
skladby. Postupně přicházely nástroje jako tibetské mísy, djembe, 
drumle nebo didgeridoo. Kamarád mi pomohl s výrobou mého prv-
ního didgeridoo. V poslední době tíhnu spíše k alternativním hudeb-
ním nástrojům, na něž se nehraje striktně podle not a které často 
vydávají širší spektrum zvuku. 

Takže první didgeridoo jste si vyrobil vlastnoručně?
První jsem si vyrobil jen z menší části, druhé už je převážně moje 
vlastní práce. S oběma mi pomáhal kamarád, ale není to zas tak 
náročné, že by člověk nutně musel být řemeslník. 

Co je vlastně didgeridoo za nástroj? Odkud pochází?
Didgeridoo pochází z Austrálie. Tvrdí se, že je to jeden z nejstar-
ších hudebních nástrojů vůbec. Vzniklo tak, že termiti vykousali 
dužinu u spadlých větví eukalyptu. Když pak zafoukal vítr, ozývaly 
se zvuky. Aboridžinci to začali zkoušet, trochu si takové větve upra-
vili a začali na ně hrát. V našich podmínkách se samozřejmě vyrábí 
jinak. Většinou tak, že se suchá větev rozřízne na půlky, vydlabe se 
a zase slepí. Moje druhé didgeridoo je ale vrtané z černého bezu, 
který má měkkou dužinu. 

Jak se na nástroj hraje?
Základní tón se vydává především vibrací rtů, podobně jako při hře 
na žesťové nástroje. Zajímavé na hraní je, že hráč se musí naučit 
cirkulační dech. Jedná se o techniku, při níž se zároveň nadechujete 
a vydechujete – díky tomu můžete hrát nepřetržitý tón. Tento způsob 
dýchání má i pozitivní vliv na dýchací cesty. 

Jak jde dohromady hraní na nástroj, který vlastně nejde ani 
naladit, se studiem exaktní vědy, jako je matematika?
Někdy to vnímám tak, že moje koníčky jsou protiváhou k matematice. 
Zjednodušeně řečeno, když ve škole více pracuje levá hemisféra mozku, 
ve volném čase jí dávám trochu odpočinout a snažím se dělat spíše pra-
vohemisférové činnosti. Nechtěl bych být pouze úzce zaměřený.

mé koníčky 
jsou protiváhou 
k matematice

Kromě Brna jsem se dostal ještě do 
Prahy, ale v Brně jsem měl víc známých 
a přišlo mi i jako přátelštější město.

Co můžete dělat, když vystudujete historii, 
dějiny umění a řečtinu? Třeba pracovat 
v jednom z vídeňských archivů a provádět 
turisty po exotických zemích. Tak to aspoň dělá 
studentka Filozofické fakulty Šárka Svobodová. 
„I díky tomu, jak je studium na Masarykově 
univerzitě volně nastavené, jsem si vždycky 
odstudovala co nejvíc v zimě nebo do května a pak 
jsem čtyři měsíce strávila v zahraničí,“ vysvětluje 
Šárka, jak si co nejlíp užít dobu studií. 

Proč padla tvoje volba zrovna na Masarykovu univerzitu?
Chtěla jsem studovat dějiny umění a katedra, která v Brně fun-
guje, se přiklání k takzvané vídeňské škole dějin umění – a ta je 
prostě dobrá. Dělala jsem přijímací zkoušky samozřejmě i jinam, 
ale hlavní cíl byl dostat se sem. Líbila se mi i možnost kombinace 
s historií. Rychle jsem ale zjistila, že by se hodilo připojit ještě 
nějaký filologický obor – tedy studium jazyka – a tak jsem začala 
studovat i řečtinu.

Řečtina není zrovna obvyklá volba. Kudy vedla cesta k ní?
Potřebovala jsem se během studia nějak živit, a tak jsem začala hle-
dat práci v oboru – jenže jsem chtěla, aby to bylo zároveň praktické. 
To mě přivedlo k cestovnímu ruchu, což je oblast, která se ke škole 
hodí – studium je totiž nejlepší doba pro cestování. I díky tomu, jak 
je průběh studia na Masarykově univerzitě volně nastavený, jsem 
si vždycky „odstudovala“ co nejvíc v zimě nebo do května a pak 
jsem čtyři měsíce strávila v zahraničí. V době, kdy jsem začínala, se 
hodně jezdilo do Řecka, takže jsem tam trávila dost času, naučila se 
jazyk a od toho už byl jen krůček k dalšímu studiu. Nakonec se jazyk 
ukázal jako ta nejpraktičtější věc, protože mě pak řečtina živila po 
většinu studia, ať už při průvodcování v Řecku nebo při provádění 
Řeků po Česku.

Dneska ale jezdíš se zájezdy po celém světě. Jak ses k tomu 
dostala?
Praxí. Stát se delegátem v Řecku není celkem problém – to dělá 
kdekdo podobně jako v Chorvatsku. Když získáte dost praxe a jste 
šikovní, pustí vás k poznávacím zájezdům. To mě lákalo, protože 
jsem využila znalosti dějin umění a historie. Časem jsem se pokusila 
oslovit cestovní kancelář, která se zaměřuje na exotické zájezdy, 
a ono to vyšlo. Teď jsem na volné noze, dělám pro různé cestovní 
kanceláře a některé zájezdy i spolupořádám.

Jak takové cestování za exotikou vypadá?
Jezdí většinou malé skupiny patnácti až dvaceti lidí, často kamarádů, 
kteří spolu cestují pravidelně. Stává se, že si mě po zkušenostech jako 
průvodkyni i vyžádají – jezdím takto třeba s vinaři nebo se soudci 
z Brna. Vždycky říkám, že bych tu práci dělala snad i zadarmo – 
poznala jsem takhle na třicet zemí. Hodně se jezdí třeba do Asie – to 
znamená často Čínu, Indonésii nebo Srí Lanku. Pro mě byl ale nej-
větší zážitek Velikonoční ostrov, tam bych se ráda ještě podívala. 

text a foto: martin kopáček

te
xt

 a
 fo

to
: d

av
id

 p
ov

ol
ný

Během studia jsi i půl roku studovala ve Vídni.
Dostala jsem se tam s vědeckovýzkumným stipendiem Aktion, které 
mi umožnilo studovat v institutu byzantských studií a neogrecistiky. 
Vyšlo to tak skvěle, že když jsem po půl roce končila, nabídli mi 
práci, která splnila přesně to, o co jsem se dlouho snažila – propojit 
všechny své studijní obory. Začala jsem pracovat ve Vídni v archivu 
svatého Jiří, což je řecký kostel, kde třídím, uspořádávám a inventa-
rizuju rukopisy od druhé poloviny 18. století až do současnosti.

Když jsi viděla, jak škola funguje ve Vídni, jak se ti to zdálo ve 
srovnání s Masarykovou univerzitou?
Překvapilo mě, jak je brněnská univerzita oproti Vídni v mnoha 
věcech napřed – když tu studujete a nepoznáte nic jiného, tak si ani 
neuvědomíte, jak je Masaryčka vlastně moderní. Vídeňská univerzita 
je samozřejmě velmi vážená a tradiční, ale v praktických ohledech 
také velmi konzervativní. Něco jako elektronický Informační systém 
MU, který u nás už funguje deset let, se tam teprve rozbíhá. Kdy-
bych měla mluvit konkrétně o odborném studiu, tak musím říct, že je 
dobré zkusit si studovat na různých místech. Studium na Filozofické 
fakultě v Brně mi dalo skvělý základ, ve Vídni jsem se pak setkala 
s úzkou specializací v oboru. Jedno bez druhého by ale nefungovalo. 
Ideální je prostě vyzkoušet různá místa a vzít si z nich to nejlepší.

Překvapilo mě, jak je brněnská univerzita 
oproti Vídni v mnoha věcech napřed.

rozhovor
se studentkou
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Kdyby to šlo, tak byste nejraději chodili každý den do posilovny, 
na spinning nebo plavat. Jenže kdo to má všechno platit? A co tak 
chodit na spinning zadarmo a ještě za to dostat cenné kredity, které 
potřebujete k dokončení studia? Na Masarykově univerzitě to jde.

povinný tělocvik jinak

Aby bylo jasno – ani ti, kdo tělocvik na střední škole zrovna 
nemusí, se ho na vysoké škole nezbaví. „Studenti mají povin-
nost během bakalářského studia či během prvních šesti semestrů 
dlouhých magisterských studijních programů splnit podmínky pro 
udělení dvou zápočtů z předmětů povinné tělesné výchovy,“ stojí 
v Informačním systému Masarykovy univerzity. Za suše formu-
lovanou větou, která pro studenty znamená, že musí získat dva 
kredity za tělocvik formou povinně volitelného předmětu, se však 
neskrývají hodiny nuceně strávené metáním kotoulů o žíněnku. 
Právě naopak. Každý si může vybrat, jakému sportu se chce v hodi-
nách věnovat. 

Třeba pro letošní akademický rok je v nabídce kolem šedesáti 
druhů sportů. Mezi dívkami patří mezi nejoblíbenější různé druhy 
aerobiku, spinning nebo tanec, kluci ocení fotbal nebo bojové sporty. 
V rámci povinného tělocviku však můžete vyzkoušet i mnohem 

méně obvyklé sportovní aktivity – třeba základy capoeiry či spor-
tovních masáží nebo bouldering.

Když si povinně volitelný tělocvik odbudete, nemusí to zname-
nat, že už nikdy sport na univerzitě nezkusíte. Sportovní nadšenci si 
i potom mohou tělocvik zapisovat, jen už vybírají ze seznamu voli-
telných předmětů. Ten nabízí pro letošní podzimní semestr 37 před-
mětů a pro jarní ještě o tři víc.

reprezentujte univerzitu

Na Masarykově univerzitě se však najdou také ti, kteří berou sport 
vážněji než jen jako výplň volného času. Studenti, kteří aktivně 
závodí, mají možnost reprezentovat univerzitu na různých závodech. 
Vrcholem jsou pak České akademické hry a především letní a zimní 
světová univerziáda, olympiáda vysokoškoláků. Té poslední, která 
se konala v červenci 2009 v Bělehradě, se z Masarykovy univerzity 
účastnilo celkem čtrnáct sportovců. A jejich výkony rozhodně neza-
padly. Třeba sportovní gymnastka Jana Komrsková skončila čtvrtá 
na přeskoku a k bronzu jí scházelo jen 25 tisícin bodu.

I ten, kdo se chce sportem v různých souvislostech zabývat také ve 
svém pracovním životě, k tomu má na Masarykově univerzitě ideální 
příležitost. Z výběru oborů Fakulty sportovních studií si určitě vybere. Na velmi populární tradici zřejmě zadělali studenti Masarykovy 

univerzity a Vysokého učení technického. V dubnu 2009 se mezi 
oběma vysokými školami poprvé odehrálo exhibiční hokejové utkání 
a zájem o něj předčil všechny sny organizátorů. Zápasu přihlíželo 
a fandilo přes 5 tisíc studentů, kteří zavalili halu Rondo, domov 
hokejistů extraligové Komety Brno. 

Nápad uspořádat hokejový duel v kostýmech se zrodil v hlavách 
několika studentů z Nitry, kde už má podobné utkání více než pade-
sátiletou tradici. „Chtěli jsme, aby se naši kolegové bavili stejně jako 
ti na Slovensku. Hokejový souboj měl být záminkou k tomu, aby se 
všichni sešli a spojila se studentská obec v Brně,“ vysvětloval jeden 
z organizátorů Matěj Vravko z Ekonomicko-správní fakulty Masa-
rykovy univerzity a přidal i zkušenost z Nitry. „Tam už se zápasu 
nemusí ani dělat reklama. Prostě se jen vyvěsí oznámení, že se bude 
hrát, a pokaždé je vyprodáno.“

Historicky první zápas vyhrál výběr Masarykovy univerzity. 
A podle Vravka dostane šanci vítězství obhájit. „Hokejový souboj 
chceme určitě pořádat znovu.“

text: martina fojtů
foto: david povolný

některé z tělocviků, které si můžete zvolit
aerobik, spinning, tenis, plavání, tanec, fotbal, florbal, in-line 
bruslení, badminton, nordic walking, sebeobrana, aikido, 
bouldering

Sportovci, kteří studovali nebo studují 
na masarykově univerzitě
Ondřej Bank (lyžař)
Petr Bubniak (mistr světa v nohejbalu)
Jana Komrsková (gymnastka)
Roman Novotný (skokan do dálky)
Filip Ospalý (triatlonista)
Jana Pechanová (plavkyně)
Ivana Večeřová (basketbalistka)
Martin Verner (plavec)
Martin Vráblík (lyžař)

text: martin fojtů
foto: Archiv muni.czUniverzita 

změní váš 
pohled na 
tělocvik

Každý si může 
zvolit, jakému 
sportu se chce 
věnovat. 

Studenty v Brně 
spojuje hokejový 
souboj
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Definovat kulturu je složitý úkol i pro odborníky. 
Každý si pod ní představí něco jiného. Pokud ale 
půjdete studovat do Brna, v jednom máte jistotu. 
Tu svoji kulturu si tady najde každý. A jestli doma 
řešíte problém, že večer nemáte kam jít, tak v Brně 
poznáte opačnou potíž: Co si vůbec vybrat?! 
Zvlášť když u mnoha dveří dostanete po předložení 
studentského průkazu zlevněné vstupné. 

kam tedy v brně vyrazit?

Do divadla
Co třeba Divadlo Husa na provázku pod vedením uměleckého 
šéfa Vladimíra Morávka, režiséra filmů Nuda v Brně nebo Hrubeš 
a Mareš jsou kamarádi do deště? Nebo zkuste Divadlo Bolka Polívky. 
Brno má i velké Národní divadlo, kde si vedle činohry na své přijdou 
i milovníci baletu a opery, a k tomu tady působí řada menších scén. 
Fajnšmekry osloví představení v Centru experimentálního divadla 
nebo tradiční japonské frašky v Malém divadle kjógenu. Podívat 
se můžete i na vycházející hvězdičky. Studenti Divadelní fakulty 
JAMU hrají ve vlastním Divadelním studiu Marta.

Na film
Multiplexy palace cineMas Velký Špalíček a OlyMpia

Největší síť kin v republice je v Brně zastoupena hned dvakrát. Čas-
těji se asi vydáte do Velkého Špalíčku, který se nachází v centru 
města kousek od Zelného trhu. Promítání těch nejnovějších filmů 
a možnost vidět jich za jeden večer hned několik, to jsou hlavní 
lákadla Palace Cinemas.

Kino Art 
Kdo multiplexy nerad, ten se lehce zamiluje do kina Art. Jeho drama-
turgie se nesoustřeďuje na novinky, i když i ty se v programu najdou, 
ale spíš na okrajové žánry a pořádání speciálních akcí. Mezi takové 
patří třeba festival francouzského filmu nebo přehlídka německy 
mluvených snímků Der Film.

Sál Břetislava Bakaly 
Kinosál, který také sází spíš na alternativní žánry. Filmy se zde pro-
mítají například v rámci gay a lesbického festivalu Mezipatra.

Za uměním
Výstav klasických i moderních děl, grafik i fotografií se v Brně ročně 
konají desítky. Vystavuje se v kavárnách i knihkupectvích, ale přede-
vším v historických palácích a galeriích Technického muzea, Morav-

ské galerie, Muzea města Brna nebo Moravského zemského muzea. 
Brno také hostí mezinárodní bienále grafického designu.

Když chci tancovat nebo na koncert
Pokud máte rádi klasické diskotéky s aktuálními rádiovými hity, 
můžete jít v Brně každý den do jiné. A jestli máte vyhraněnější 
hudební vkus, zamilujete se třeba do těchto klubů. 

Fléda 
Filmové večírky, jazz, techno, vážná hudba, hip hop, divadlo 
a k tomu koncerty popových i rockových interpretů a kapel. Fléda 
se snaží uspokojit všechny.

Perpetuum Music Club
Klub zasvěcený elektronické hudbě. Není styl, na který by se v něm 
nedostalo. Stačí jen sledovat program.

Livingstone
Dovedete si představit, že tančíte v klubu vyzdobeném ve stylu 
Aztéků a Mayů na hity od Karla Gotta, Elvise Presleyho nebo Gipsy 
Kings? Jestli ne, musíte Livingstone zkusit. Opravdu to jde.

Za historií
Když se řekne Brno, málokdo si při vyslovení jména města nevybaví 
hrad Špilberk, dříve obávanou věznici pověstnou svými kasematy. Cesta 
k němu je sice do kopce, ale vede přes parky a je z něj krásný výhled 
na město. Uvidíte odtamtud i další dominanty Brna jako je katedrála 
svatého Petra a Pavla na Petrově nebo kostel sv. Jakuba, v jehož útro-
bách byla nedávno objevena druhá největší kostnice v Evropě. Kdo se 
rád trochu bojí, může sejít i do podzemí kapucínské krypty.

A kromě toho
Když chcete na koncert světových hudebních hvězd, už nemusíte jen 
do Prahy. Ony se naučily jezdit i do moravské metropole. Nedávno 
tady fanoušci mohli vidět Marilyna Mansona, Lennyho Kravitze nebo 
Alice Coopera. Velké koncerty se nejčastěji konají na velodromu 
nebo v Rondu, domovské hale extraligových hokejistů Komety 
Brno. Hudbě je zasvěcena i další velká akce, brněnský Majáles, který 
každoročně patří mezi první velké letní hudební přehlídky.

Desetitisíce lidí se každý rok sjíždí také na festival Brno-město upro-
střed Evropy, jehož součástí je jedna z největších přehlídek ohňostrojů 
v Evropě Ignis Brunensis. Tradicí se zřejmě stane i Slavnost masek, 
která v květnu 2009 proměnila ulice města v jeden velký karneval.

Rok co rok se v červenci v Brně pořádá rovněž velká literární udá-
lost – měsíc autorského čtení. Letos ji pořadatelé zasvětili rakous-
kým autorům a těm ze Stuttgartu, loni se na ní předvedli kanadští 
spisovatelé.

brno: Město studentů, 
město kultury text: martina fojtů

foto: martin kopáček, pavla ondrušková, david povolný
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Přijetí na vysokou školu je pro mnohé vysněný cíl. Zároveň je 
to ale začátek řady starostí a zařizování. Jednou z prvních věcí, 
které si budete muset zajistit je bydlení.

bydlení na kolejích

Na univerzitu to má většina studentů daleko, a musí si tak sehnat 
bydlení v místě, kde studuje. Existuje celá řada možností. První 
z nich jsou vysokoškolské koleje. Správa kolejí a menz Masary-
kovy univerzity provozuje celkem osm kolejních komplexů, ale 
častou obavou studentů je nedostatek lůžek pro všechny ucha-
zeče. Kolej skutečně nemůže dostat každý. Přednost mají ti, kteří 
bydlí daleko od Brna a zvýhodnění jsou i všichni prváci. Kdo 
nedostane kolej, ale nemusí zoufat – v Brně je dostupné a mezi 
studenty velmi běžné bydlení na privátech.

Počet lůžek na kolejním pokoji se pohybuje od dvou do šesti. 
Na všech kolejích je přístup na internet buď pevnou přípojkou, 
nebo přes wifi. Žádost o volné lůžko si student podává přes Infor-
mační systém MU. 

privát a podnájem

Další možností bydlení, která je v Brně obzvláště rozšířená jsou 
priváty a podnájmy. Navzájem se od sebe liší tím, že privát je byt, 
který si pronajímá obvykle skupinka studentů, zatímco podnájem 
je bydlení u někoho, kdo vám dá zpravidla jeden pokoj. „Kolej je 
fajn na začátku studia, když se chce člověk snadno seznamovat, 
pařit a nevadí mu hluk a trochu nepohodlí. Myslím si, že je to 
zajímavá zkušenost a k vysoké škole patří,“ říká studentka Tereza 
Andělová a dodává: „Po pár letech se mi to ale trochu omrzelo 
a chtěla jsem víc klidu a soukromí a to mi čtyřlůžkový pokoj na 
koleji dát nemohl. Proto jsem se přestěhovala na privát.“ 

Pokud se rozhodnete pro privát či podnájem, je třeba hledat 
a rozhlížet se kolem sebe. Na každé fakultě je řada vývěsek, kde 
se objevuje spousta inzerátů. Další možností je on-line vývěska 
v rámci systému univerzity nebo přímo server bydleni.muni.cz, 
kde jsou nejen nabídky na bydlení, ale můžete tady také sehnat 
spolubydlící nebo zařídit výměnu bydlení. Využít samozřejmě 
můžete i různé brněnské realitní kanceláře.

ubytovací stipendium

Ať budete bydlet na kolejích nebo na privátě, nezapomeňte si 
požádat o ubytovací stipendium (žádost o jeho přiznání se opět 
podává přes elektronický Informační systém MU). Jedná se o pří-
spěvek na bydlení, který se vyplácí jednou za semestr bez ohledu 
na způsob ubytování. I díky tomu je z hlediska nákladů celkem 
jedno, jestli kolej seženete nebo ne. Velmi levné koleje přijdou 
na 1500 korun měsíčně, ty nejdražší stojí kolem 3 tisíc. Podobně 
ubytování na privátě pořídíte někde mezi 2 a 3 tisíci.

text a foto: martin kopáček

Spousta studentů je na vysoké škole poprvé na delší dobu odlou-
čená od domova, a tedy i od domácí kuchyně. Poprvé se musí 
postarat o své stravování sami. Pokud nejste dobří kuchaři nebo 
natolik solventní, abyste mohli navštěvovat restaurace, máte stále 
ještě jednu možnost – menzy.

Po celém Brně provozuje Správa kolejí a menz Masarykovy 
univerzity celkem tři menzy, které najdete přímo v centru města 
v budově rektorátu na Moravském náměstí, a pak na Právnické 
fakultě a Ekonomicko-správní fakultě – chodit do nich ale samo-
zřejmě mohou studenti všech fakult. Mimo to je na univerzitě 
rozmístěno osm bufetů, kde se vydává teplé jídlo. 

Obvykle si můžete vybrat z pěti obědových jídel (masité, bez-
masé, nízkoenergetické, salát a podobně), která se vydávají mezi 
jedenáctou a druhou hodinou, a celé řady minutkových jídel, 
které si na Moravském náměstí můžete dát až do sedmi do večera. 
Masarykova univerzita nabízí i dietní stravování, na které můžou 
studenti chodit do jídelny Fakultní nemocnice u sv. Anny. Vhodná 
jídla tu najdou i studenti s bezlepkovou dietou.

Když už se vám nabídka jídel v menzách přejí, můžete navštívit 
univerzitní pizzerii Pizza Nostra v areálu kolejí Kounicova nebo 
kavárnu Na Lávce, která sídlí v univerzitním kampusu. Novinkou 
v areálu kampusu je také velký Academic Restaurant. 

Ceny obědů v menzách se pohybují mezi 30 a 45 korunami. 
V restauracích pro srovnání seženete obědové menu za přibližně 
70 korun. 

text a foto: martin kopáček

Všechno o bydlení na 
kolejích můžete najít na
www.skm.muni.cz. 

kam složit na noc hlavu

když kručí v břiše

Co se zrovna vaří v menzách 
najdete na www.skm.muni.cz, 
kde si také každý student může 
on-line objednávat obědy.

Když neseženete kolej, 
nezoufejte. Bydlení na privátě 
je v Brně velmi dostupné.

rovné šance pro studenty 
s postižením
Stejnou příležitost studovat by měl dostat každý. Na tom se asi všichni 
shodneme. Rovnou šanci získat vysokoškolský titul nabízí Masarykova 
univerzita lidem se smyslovým, pohybovým nebo jiným znevýhodně-
ním už téměř deset let – v roce 2000 totiž zřídila Středisko pro studenty 
se specifickými nároky, které má postiženým studentům pomáhat pře-
konávat překážky na cestě k diplomu. Dnes je tak brněnská univerzita 
bezkonkurenčně první v Česku co do počtu studujících s postižením.

Studentů všech typů studia, kteří nyní využívají služeb Střediska 
zkráceně nazývaného Teiresiás, je téměř 350 a víc než polovinu tvoří 
ti se zrakovým a sluchovým postižením. Postižení studenti mohou 
na Masarykově univerzitě studovat kterýkoliv obor podobně jako 
ostatní, pokud složí přijímací zkoušky. Nejsou tedy ani zvýhodňo-
váni, ani znevýhodňováni. Středisko Teiresiás jim pouze poskytuje 
takový servis, aby minimalizovalo důsledky jejich postižení.

co Středisko nabízí

Teiresiás nabízí studijní zázemí s několika studovnami, které jsou vyba-
vené nejmodernější technikou. Zrakově postižení studenti mohou také 
využívat služeb hmatové a digitální knihovny, která je neustále rozši-
řována. V případech, kdy je běžná výuka pro studenty s postižením dis-
kriminující, zajišťuje Středisko individuální výuku, která respektuje jiné 
pracovní metody, tempo nebo odlišnou formu výukových materiálů.

Neméně důležité jsou asistenční služby Střediska. Pro zrakově 
postižené to například znamená nácvik prostorové orientace v uni-
verzitních budovách. Sluchově postiženým se pak nabízí tlumoč-
nický nebo zapisovatelský servis, ať už při výuce nebo při jednání 
s administrativou. Pro pohybově postižené je pak připravený dis-
pečink pomáhající studentům se zajištěním dopravy. Tím vším ale 
výčet zdaleka nekončí.
http://www.teiresias.muni.cz/

Teiresiás nabízí postiženým kompletní servis od studijního a tech-
nického zázemí až po asistenční služby.

futsal pro nevidomé
V řadě zemí Evropy již zavedená věc, v Česku zatím novinka, 
která našla odezvu na Masarykově univerzitě. Futsal pro nevi-
domé si našel cestu do zdejších tělocvičen přes Gabriela Mayra, 
brankáře brazilského klubu nevidomých hráčů v Rio de Janeiru. 
Ten motivoval několik lidí ve Středisku Teiresiás, aby nabídli 
početné komunitě nevidomých na univerzitě možnost futsal si 
vyzkoušet. Zájem byl velký. 

Že je pro nevidomé hráče futsal těžký? Oni sami si to nepři-
pouštějí. „Důležité je mezi sebou komunikovat – když se to daří, 
tak je z poloviny vyhráno. Velký vliv na naši hru má, stejně jako 
u vidících, fakt, že se známe a zvykli jsme si na sebe – pak totiž 
víte, jak se váš spoluhráč chová a kde může v dané herní situaci 
stát,“ vysvětluje nevidomá hráčka Kateřina Lingová, která stu-
duje žurnalistiku a sociální práci.

Jak se takový futsal hraje? Pravidla jsou samozřejmě trochu 
upravená. Třeba míč, se kterým se hraje, je vybavený vnitřním 
zvukovým systémem obsahujícím rolničky – díky tomu nevidomí 
vědí, kde míč zrovna je. Zásadním pravidlem je, že hráči, kteří 
atakují soupeře s míčem, mají povinnost to včas oznámit. Tím se 
předchází možným střetům.

cena za nejvstřícnější přístup ke studentům 
se zdravotním postižením 
Právě tu získala v září 2009 Masarykova univerzita v soutěži, kterou 
vyhlásil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Soutěž nazvaná 
Škola bez bariér 2009 se konala v rámci osvětové kampaně Kroky 
k integraci a Masarykova univerzita se v ní umístila jako nejlepší. 

univerzita na webu

—  Stránky www.muni.cz vás navedou na všechno, co potřebujete vědět o Masarykově univerzitě.
—  Na webu Informačního systému MU www.is.muni.cz se budete vyskytovat hlavně jako studenti, ale už teď si tam můžete vyzkoušet 

přijímací Test studijních předpokladů, podívat se do moderovaných diskusních fór pro uchazeče a později třeba podat e-přihlášku.
—  Přečtete si, co se děje na Masarykově univerzitě, v on-line verzi měsíčníku Muni.cz na info.muni.cz

videospot o masaryčce

—  Jestli chcete získat ještě lepší dojem z toho, jak vypadá Masarykova univerzita a život v Brně, a nemáte zrovna možnost přijet se 
podívat třeba na některý ze dnů otevřených dveří jednotlivých fakult, podívejte se na web univerzity do sekce pro uchazeče 
http://www.muni.cz/admission. Najdete tam video, ze kterého nasajete tu správnou atmosféru ze života studentů.

text: david povolný
foto: Archiv teiresiás



Poznej nás

Najdi si na portále pro mladé vše, co tě zajímá! Sms zdarma, super 
seznamka, programy všech kulturních akcí, neome zené fotogale-
rie, blog, originální email, nejlepší hry zdarma, největší televizní 
program, databáze kapel, osob a fil mů s videi, nabídky brigád, 
předpověď počasí, slovníky, zpracované maturitní otázky... Za po-
užívání SMS.cz dostaneš dárky. Tak na co ještě čekáš? Poznej nás!

MUNI Extra.indd   1 2.10.2009   15:46:00
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Komerčním rádiovým stanicím roste konkurence. I Masarykova 
univerzita, podobně jako slavné univerzity v hollywoodských fil-
mech, má své rádio. Rádio R je podle slov svých zakladatelů inter-
netovou stanicí, která chce rozvířit vody rozhlasového rybníčku. 

S typickými českými stanicemi však nemá mnoho společného. 
Zázemí a techniku mu poskytuje Fakulta sociálních studií, což 
tvůrcům značně usnadňuje jejich úsilí vyhraňovat se vůči komerci. 
Nezajímají je proto zákony trhu ani finanční zisk, dokonce ani 
reklama a vysoká poslechovost není rozhodující. „Chceme si být 
s posluchači blízcí, zjistit jací jsou, co chtějí a kam směřují. Rádi 
bychom s nimi vytvořili komunitu, v níž bude krev proudit na 
plné obrátky,“ říká programový dramaturg Jan Motal. 

Rádio R je především studentské. Tým zhruba třiceti nadšenců 
podporovaný univerzitou stojí za vším, co rádio svým poslucha-
čům servíruje. Od hudebních playlistů až po netradiční pořady, 
kterými chtějí autoři podporovat menšinové rozhlasové žánry.

V rádiu je možné slyšet opravdu různorodé žánry, od popu 
a rocku přes nu-rave, hip-hop, RNB, IDM až po nu-jazz. Hudební 
složka je prý křišťálově čirým odrazem černočerné díry na trhu. 
Tvůrci se podle svých slov baví vyzobáváním drobků, které na 
své cestě zanechávají marnotratní dramaturgové jiných stanic. 
A co je důležité, Rádio R nehraje hity – vytváří si totiž hity vlastní 
a zaplňuje tak svět čerstvou energií.

text: karolína blinková, foto: david povolný

Křišťálově čirý odraz 
černočerné díry na trhu

Skoro všichni středoškoláci o něm a jeho zákonech genetiky 
slyší už ve škole. V Brně se můžou s otcem genetiky Gregorem 
Johannem Mendelem seznámit ještě víc. Právě tady Mendel žil 
a bádal. Dnes je mu v Brně věnována stálá expozice muzea, které 
se nedávno stalo součástí Masarykovy univerzity.

Muzeum pokrývá všechny charakteristiky Mendelovy osob-
nosti. Od letošního února navíc novou stálou výstavou, která se 
snaží jít svým návštěvníkům víc napřed a třeba je přilákat, aby 
studovali přírodovědné obory jako kdysi Mendel.

A co je na výstavě k vidění? Už na první pohled zaujme moder-
ním designem. V pěti sálech návštěvníka seznamuje s Mende-
lem coby šlechtitelem, ovocnářem, včelařem či meteorologem. 
Nechybí ani vysvětlení jím objevených principů dědičnosti. 

Autoři expozice si hodně zakládají také na tom, že lidé při jejím 
vnímaní využijí všechny smysly. Na výstavě bzučí včely, je cítit 
vůně medu. Kdo chce, může si dokonce zasadit hrášek jak to dělával 
Mendel, který právě při jeho křížení princip dědičnosti objevil. „Na 
expozici máme velmi dobré ohlasy, návštěvníci oceňují právě její 
interaktivitu,“ podotkl ředitel Mendelova muzea Ondřej Dostál.

A příchozí skutečně různorodosti výstavy využívají. Třeba tak, 
že opravdu sází hrášky. „Samotného mě překvapilo, že si sáček se 
semínky berou. Buď si ho vezmou domů nebo je sází přímo u nás. 
Neustále nám rostou nové rostlinky,“ má radost ředitel muzea.

text: martina fojtů , foto: david povolný

Absolventi jsou pro univerzitu něco jako děti. Ne nadarmo se pro ozna-
čení domovské vysoké školy vžilo označení alma mater = matka živi-
telka. Masarykova univerzita se coby taková pečující matka rozhodla 
svolat v rok 90. výročí svého založení co nejvíc svých dětí, kterých se 
za to necelé století existence nashromáždilo už víc než 133 tisíc. 

Skoro sto let je dlouhá doba, a absolventi Masarykovy univerzity 
tak představují poměrně pestrou směs generací, od těch, co pamatují 
ještě předválečné časy, až po ty, kteří se narodili jen krátce před 
rokem 1989. Přes dva tisíce z nich se 30. května 2009 na pozvání 
univerzity sjelo do Brna z celého Česka, ale i ze zahraničí, aby se 
podívali, jak se i po letech daří jejich matce živitelce, a aby se setkali 
se starými přáteli. Jeden z nejstarších účastníků Dne absolventů, 
jak bylo setkání nazváno, zavítal na Právnickou fakultu – Vladi-
mír Večeřa zde získal titul už v roce 1937.

Všichni, kteří na setkání dorazili, měli postaráno o bohatý pro-
gram. Každý se mohl podívat, kde kdysi studoval a jak to tam vypadá 
dnes, a připravené byly i exkurze do laboratoří nového univerzit-
ního kampusu. Odpolední setkání všech absolventů na brněnském 
výstavišti pak moderoval zpěvák Ondřej Havelka s kapelou Melody 
Makers a v rámci programu vystoupil i prestižními cenami ověnčený 
Pěvecký sbor Masarykovy univerzity nebo univerzitní mažoretky. 
text a foto: david povolný

bylo to za nás jiné...?
Mendelovo muzeum pořádá i mimořádné výstavy. Nedávno 
třeba jednu věnovanou studentskému životu dnes a v prů-
běhu uplynulých desítek let existence univerzity s příznač-
ným názvem Bylo to za nás jiné...? Dlouho vytvářená sbírka 
různých relikvií z každodenního studentského života ukázala, 
jak mnoho měli studenti ve všech časech společného, ale také, 
že pokrok se nedá zastavit.

zasaďte si hrášek jako 
genetik mendel

Výstava 
zaměstná 
všechny 
vaše smysly.

Všechno o rádiu najdete na  
www.radio-r.cz, kde si ho můžete 
i naladit. Pokud byste chtěli v rádiu 
pracovat, můžete se na webu  
přihlásit na konkurzy.

Spolek absolventů
Nejen Absolventská síť, ale také už několik let fungující Spo-
lek absolventů a přátel univerzity se na Masarykově univerzitě 
stará o to, aby nikdo o kontakt se svojí alma mater a známými 
a kamarády po skončení studia nepřišel. Placené členství nabízí 
i řadu dalších výhod – mezi ně patří poskytování nadstandard-
ních služeb v rámci Informačního systému MU, pravidelné 
pozvánky na akademické slavnosti nebo kulturní akce, nabídka 
odborných přednášek či možnost využívat různých slev u part-
nerů spolku.
www.spolek.muni.cz

Absolventská síť
Univerzita myslí i na ty, kteří se nemohli Dne absolventů zúčast-
nit, a ty, kteří stojí o to udržovat dále kontakty se svými spo-
lužáky a s univerzitou. Umožnit jim to má internetová Absol-
ventská síť, kterou univerzita zpřístupnila ve svém Informačním 
systému MU. 
is.muni.cz/absolventi

$  inzerce



aktualizovaná databáze vysokých škol, 
fakult, studijních programů a oborů

vyhledání vhodného studijního programu 
či oboru

charakteristiky a porovnání oborů

informace o nově akreditovaných 
studijních oborech

informace o dění na vysokých školách

termíny dnů otevřených dveří

termíny pro odevzdání přihlášek na VŠ

informační servis pro maturanty

slovník akademických pojmů

Veškeré informace na serveru:

Komplexní informace 
ze světa vysokých škol
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Začalo to jako sen dvou kluků a skončilo jako velké dobrodružství, 
o kterém slyšel skoro každý. Bratranci Michal Vičar a Martin Beťko, 
dnes už absolventi Masarykovy univerzity, se nejdřív svému nápadu 
objet svět ve starém embéčku jen zasmáli, ale nešel jim z hlavy, až se 
najednou ocitli na cestě. Zdolat trasu dlouhou přes 36 tisíc kilometrů 
vedoucí skrz čtyři světadíly jim trvalo osm měsíců.

Asi není nutné zamýšlet se nad tím, proč chce někdo podniknout 
cestu kolem světa – podobný sen má v sobě zřejmě každý. Otázka 
ale zní: Proč v embéčku – autu, které se vyrábělo v 60. letech minu-
lého století? Vedle tradice, kterou má v Česku cestování ve škodo-
váckých veteránech, to byla také technická motivace. „Embéčko 
jsme si vybrali i kvůli jeho jednoduché konstrukci a z ní vyplývající 
téměř legendární odolnosti. Ne nadarmo se tomu stroji říká malý 
autotank,“ směje se Beťko.

A volby auta cestovatelé po svém návratu v polovině května 
2009 skutečně nelitovali. Embéčko, kterému dali jméno Julča, je 
bezpečně provezlo silnicemi v Guatemale i v Rusku, v Kolumbii 

i v Americe. „Auto se kazilo přesně tak, jak jsme čekali, že se kazit 
bude. Myslím, že s novým autem by to dopadlo úplně stejně – i se 
závodními tlumiči se nám stalo, že jeden prorazil spodní nápravu,“ 
vypráví Beťko.

nejlepší lidé jsou v rusku

Cesta kolem světa přinesla hlavně spoustu zážitků. Třeba když byli 
cestovatelé v ruské Čitě okradení o všechny doklady. Díky velkému 
nasazení místních televizí a rádií se jim ale do večera vrátily. „Kdy-
bych si měl na základě mezilidských vztahů vybrat ze zemí, které 
jsme viděli, kde žít, asi bych zvolil Rusko,“ říká Beťko. „Je tam 
hodně lidí rozprostřených v rozlehlé krajině, která je velmi divoká, 
a všichni jsou proto zvyklí si pomáhat. Setkali jsme se s tím, že by 
nám dali i z toho posledního, co měli,“ vysvětluje dobrodruh, ale 
dodává, že doma je přece jenom doma. „Když jsme jeli poslední 
kilometry po Česku, už jsme si říkali, jaká je to bomba,“ uzavírá. 

cesta v číslech
Vzdálenost: 36 700 km
Čas: 254 dní 
Projeté světadíly: 4 
Navštívené země: 22 
Zdárně překonané havárie: 4
Spotřebovaný benzín: 3 000 l
Průměrná cestovní rychlost: 
145 km za den 

text: david povolný
foto: Archiv m. vičara a m. beťkaKolem světa za 

osm měsíců

Když se s ní setkáte poprvé, ten věk byste jí nehádali. Ačkoliv 
Masarykova univerzita vystupuje jako jedna z nejmodernějších 
vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice, má za sebou 
už devadesát let existence. Přečkala druhou světovou válku i něko-
lik pokusů o zrušení. Na několik let přišla o Právnickou fakultu 
i o jméno Tomáše Garrigue Masaryka v názvu. Ani jedno se vedení 
státu a strany za komunistické éry nelíbilo. Přes to všechno na ní za 
dobu její existence vystudovalo už více než 133 tisíc lidí.

počátky mu: přímluvy masaryka a odpor němců

Ale po pořádku. Brněnská univerzita byla zřízena 28. ledna 1919 
jedním z prvních zákonů, který vůbec v čerstvě samostatném Čes-
koslovensku prošel legislativním procesem. Ti, kdo mladý stát vedli, 
věděli, že bez vzdělaných lidí se republika rozvíjet nebude. Nejvíc 
na to po desetiletí upozorňoval T. G. Masaryk, jemuž se přičítají 
největší zásluhy o to, že vysoká škola v Brně vůbec vznikla. „Dávno 
už existovala univerzita v Praze a právě on přišel s tezí, že máme-li 
jednu vysokou školu, musíme mít dvě. Chtěl, aby vzniklo konku-
renční národní centrum, které by tomu prvnímu oponovalo, aby 
v zemi nebyla jen jedna izolovaná univerzita s českým vyučovacím 
jazykem. Ta by bez konkurence nutně upadla do průměru,“ vysvět-
luje ředitel Archivu Masarykovy univerzity Jiří Pulec.

Ani Masarykovo naléhání však nemuselo stačit. Vzniku vysoko-
školské instituce horlivě bránila brněnská německá menšina. „Stejně 
jako celá Morava, tak i Brno bylo dvojjazyčné. Němci ovládli brněn-
skou radnici a nechtěli, aby se v Brně, a tím i na celé Moravě, posílil 
český živel. Navrhovali, ať se univerzita vybuduje třeba v Prostě-
jově,“ líčí Pulec.

Spory českých a německých Brňanů nejen o vznik univerzity 
vyvrcholily v říjnu roku 1905. Tehdy přišel o život při pouličních 
šarvátkách mezi oběma tábory dokonce jeden člověk. Nešťastná udá-
lost cestu za vybudováním nové vysoké školy na několik let zatara-
sila. Vhodné podmínky pro znovuoživení této myšlenky nastaly až 
po vzniku samostatného Československa zkraje roku 1919.

nové fakulty a informační systém

Ve svých počátcích měla univerzita jen čtyři fakulty – Filozofic-
kou, Lékařskou, Právnickou a Přírodovědeckou fakultu. Zbylých 
pět teprve postupně vznikalo, poslední, Fakulta sportovních studií, 
v roce 2001. 

V historii Masarykovy univerzity má velkou váhu rok 1999. Tehdy 
tým odborníků pod vedením Michala Brandejse začal vyvíjet Infor-
mační systém, který studentům mimo jiné umožnil mezifakultní 
studium, jak ho známe dnes. Za novinku obdržela Masarykova uni-
verzita několik ocenění a systém převzala řada jiných vysokých škol. 
I díky tomuto systému patří univerzita mezi ty nejlepší v Česku.

Za devadesát let, co se na univerzitě vyučuje, z ní s diplomem 
vyšlo více než 125 tisíc lidí. Mezi nimi třeba bývalý viceguvernér 
České národní banky Luděk Niedermayer nebo literát Ludvík Kun-
dera. A vystudovali ji také dvě legendy českého hokeje – Jiří Holík 
a Josef Augusta.
text: martina fojtů
foto: Archiv mu

tomáš garrigue masaryk má 
zásadní zásluhu na vzniku univerzity, 
která pak dostala i jeho jméno.

Masarykova univerzita slaví 90 let. 
Má na co vzpomínat

zajímavosti z historie univerzity
—  Také občas slyšíte, jak se někde v kopuli věže kostela objevila 

památná listina? Pak vězte, že podobná se skrývá i v rektor-
ském žezle Masarykovy univerzity. Uvnitř je list, který při-
pomíná dokončení první sady univerzitních insignií, což bylo 
například žezlo nebo rektorský řetěz. 

—  Jedním ze symbolů Masarykovy univerzity je obraz Antonína 
Procházky Prométheus přinášející lidstvu oheň. V aule Práv-
nické fakulty visí už od roku 1938. Jenže chvíli po jeho odkrytí 
začala druhá světová válka, kdy fakultu obsadili nacisté a poz-
ději z ní udělali úřadovnu gestapa. Už už se chystali, že se 
Prométhea zbaví. Nepovedlo se to jen díky odvážným lidem, 
kteří obraz o rozměrech 7,5x13 metrů smotali a schovali do 
sklepa pod hromady uhlí. 

—  A ještě jednou Právnická fakulta. Dnes už si bez ní univerzitu 
nikdo představit nedokáže, ale v minulosti to tak nebylo. Jedním 
z důsledků únorového komunistického převratu v roce 1948 bylo 
také to, že fakulta byla zrušena. Obnovena byla až v roce 1969.

uvnitř rektorského žezla 
je schovaný list, který 
připomíná dokončení první 
sady univerzitních insignií.

takhle mohl vypadat kampus masarykovy univerzity. Aspoň podle jedné z vizí z dob první republiky.

brněnská univerzita byla zřízena 
28. ledna 1919 jedním z prvních 
zákonů, který v čerstvě samostatném 
československu prošel legislativním 
procesem.

$  inzerce
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Jeden měsíc sedíte v lavici a posloucháte učitele, kterého znáte 
roky a víte, co od něj čekat. Druhý se ocitnete ve velké posluchárně 
v hloučku neznámých lidí a snažíte se porozumět řeči člověka, jehož 
vidíte poprvé v životě. Přechod ze střední na vysokou školu nemusí být 
lehký, ale existují způsoby, jak si ho usnadnit. S tím, jak to chodí na 
Masarykově univerzitě se můžete seznámit ještě před nástupem na uni-
verzitu. Studenti a učitelé pořádají pro středoškoláky speciální akce.

intersob

Intersob, nebo-li interdisciplinární soutěž Brno, je zábavná a poučná 
jednodenní soutěž dvou až čtyřčlenných středoškolských družstev. 
Jejich členové řeší nejrůznější úkoly, jako je například luštění šifer 
z rozbitých klávesnic nebo se pokouší vyrobit baterii z brambor. 
Úkoly na ně nečekají jen v jedné univerzitní posluchárně, ale na 
různých místech Brna nebo přinejmenším Fakulty informatiky, s níž 
se tak seznámí opravdu důkladně. Všichni, kdo na Intersob přijedou, 
si nejenže ověří svoji schopnost orientovat se v neznámém prostředí, 
ale především najdou spoustu nových přátel.
http://ganymed.math.muni.cz/intersob

korespondenční semináře a soustředění

Korespondenční semináře jsou ideální pro ty, kteří chtějí změřit svoje 
znalosti se středoškoláky z jiných škol, ale nechce se jim nikam jez-
dit. Semináře totiž fungují tak, že jejich účastníci dostávají zadání 
různých úkolů až domů a do určitého termínu musí poslat jejich 
řešení. V roce 2009/2010 se konají semináře tři – matematický, 
informatický a ekologický. Na toho, kdo v nich bude hodně úspěšný, 
čeká také odměna. Pro nejlepší účastníky organizátoři každoročně 
chystají soustředění s pestrým programem.
http://ks.muni.cz 

fyzikální cirkus

Zkonstruovat raketu z PET lahve poháněnou vodou a stlačeným 
vzduchem tak, aby byla schopná vynést do vzduchu kosmonauta – 
křepelčí vajíčko. A potom ještě bezpečně přistát, aby se kosmonaut 
nezabil – tedy, aby se vajíčko nerozbilo. I to museli v ročníku 2009 
dokázat účastníci soutěže Fyzikální cirkus, v níž se, jak už název 
napovídá, bojuje v oblasti fyzikálních experimentů. Klání se každo-
ročně pořádá na jaře a je určené pro studenty vysokých i středních 
škol. Loni na jeho účastníky navíc čekalo velké překvapení. Všichni 
se mohli setkat s kosmonautem Vladimírem Remkem. O konání 
letošního ročníku se z důvodu dostavby hvězdárny, kde se cirkus 
koná, teprve rozhodne. Zájemci o netradiční uplatnění fyziky v praxi 
by proto měli sledovat webové stránky Fyzikálního cirkusu, kde 
dostanou včas přesné informace. 
www.cirkus.hvezdarna.cz

A další a další

Poznávat univerzitu ale lze i jinak. Všechny fakulty Masarykovy 
univerzity každoročně pořádají dny otevřených dveří, o kterých 
informují na svých webových stránkách a o kterých se můžete dočíst 
v představení fakult i v tomto magazínu. A třeba Filozofická fakulta 
se zájemcům o studium otevírá dokonce na celý týden, který vypl-
ňuje akce s názvem Týden vědy. Jejím hlavním cílem je ukázat, 
v jak různých oblastech se na fakultě bádá a co všechno je na ní 
možné studovat. Loni si tak mohli příchozí poslechnout například 
přednášky o brněnském hantecu nebo o mytologii a etymologii slo-
vanských bohů,

text: martina fojtů
foto: Archiv hvězdárny mikuláše koperníka v brně, Archiv organizátorů intersobu, 
Archiv organizátorů kS 

Seznamte se 
s univerzitou, ještě 
než podáte přihlášku 
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