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Když potkám některé ze spolužáků ze střední školy, obvykle se mě 
ptají, co všechno se za poslední dobu událo. A tahle otázka je pro mě 
záludnější, než by se zdálo. Za šest let od maturity jsem toho totiž 
hodně prožil a i krátká popisná odpověď může působit jako vychlou-
bání. Aby ne, když například řeknu, že jsem se těsně po vypálení 
budovy moldavského parlamentu setkal s tamějším prezidentem, 
během dvou let navštívil 25 států světa, strávil půl roku studijně 
v Anglii nebo že jsem zastupoval studenty při několika medializo-
vaných hodnoceních vysokých škol ze strany akreditační komise. 
I po krátkém výčtu následují překvapené otázky typu: „Jak ses tam 
dostal?“ nebo: „Kde jsi na to vzal?“ a mnohé další.

Často jsem to v odpovědích připisoval náhodě nebo štěstí. Po 
nějakém čase jsem si ale uvědomil, že důvod je jiný. Všechno, co 
jsem prožil, buď přímo umožnila, či alespoň usnadnila kvalitní 
vysoká škola. Ano, důvodem je Masarykova univerzita.

Nepřinesla mi jen vzdělání, ale podpořila mě i při mých aktivi-
tách nad rámec studijních povinností. Nešlo jen o materiální pod-
poru například formou stipendia na výzkumný pobyt v Moldavsku. 

Důležité byly i zdánlivé maličkosti. Například že díky možnosti 
zápisu do semestru přes internet můžu jet v září na projekt do Gru-
zie, kdežto známí na jiných školách musí čekat dlouhou řadu na 
studijním oddělení. Skvělá je i možnost sestavení vlastního rozvrhu 
nebo odevzdání seminárky přes internet. Všechny tyto vymoženosti 
opravdu hodně pomáhají.

Studium na Masaryčce ale rozhodně není vždy procházka růžovým 
sadem. Někdy je potřeba hodně rychle běhat (to když se třeba blíží 
nějaký deadline), jindy se na cestě objeví i různé překážky, většinou 
jsou to však spíš výzvy. Je to dlouhá, ale hodně zábavná a zajímavá 
cesta, na které o to víc člověka potěší lidský přístup nebo morální 
podpora ze strany učitelů, vedení fakulty, ostatních kolegů (tak se tu 
říká spolužákům i vyučujícím) či dokonce vedení univerzity.

Já jsem došel už téměř na závěr této cesty a lituji jediného – že 
už ji mám skoro za sebou. Vám přeju, abyste se na té své vydali 
správným směrem.
Petr soukeník,
student ekonomicko-správní fakulty MU a fakulty sociálních studií MU

Důvod?
Masarykova
univerzita

Milí čtenáři,
do rukou se vám dostává už páté číslo magazínu Muni Extra. Ať 
už patříte mezi ty, kteří vědí, že chtějí studovat na Masarykově 
univerzitě, nebo pro sebe teprve vybíráte tu správnou vysokou 
školu, náš časopis by vám měl dokázat nabídnout pomoc. Buď 
se na studium dobře připravit, nebo se rozhodnout, zda vaše 
kroky povedou právě k nám.

Najdete tu ty nejdůležitější informace o tom, co zajíma-
vého univerzita nabízí a jak si studium na vysoké škole 
a život v Brně co nejvíc užít. Pokud tu nenajdete všechno, 
vůbec nezoufejte. V Muni Extra všude narazíte i na odkazy 
na nejrůznější webové stránky nebo na tipy na akce, kde se 
dozvíte ještě víc.

Naše rady jsou osvědčené. My, redakce Muni Extra, sami 
dobře víme, o čem mluvíme a píšeme. Vším tím rozhodováním, 
skládáním přijímaček a prvních zkoušek jsme si také prošli, 
přežili jsme to, a dokonce si to moc užíváme. Coby studenty nás 
na Masarykově univerzitě sami můžete potkávat.

My už tu jsme, na vás cesta na vysokou školu ještě čeká. 
Můžeme vám tedy jen popřát hodně sil a trochu štěstí. Přáli 
bychom si, aby vám Muni Extra pomohlo dobře se rozhod-
nout. 

Příjemné počtení přeje,
redakce Muni Extra

Pokud nám budete chtít něco říct k obsahu magazínu nebo 
napsat, co byste si chtěli v dalším vydání přečíst, pište na e-mail 
muniextra@muni.cz.
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Masarykova univerzita pořád roste. Opačný dojem 
by si čtenář novinových titulků o v současnosti 
nejžádanější vysoké škole v Česku udělat nemohl. 
Univerzita získala v posledních letech 
z evropských fondů miliardy korun na rozvoj 
vědy, ale i studijního prostředí. Řada zastaralých 
prostor se dočká modernizace, do laboratoří 
putuje další špičkové vybavení a mezi učiteli 
a výzkumníky se bude objevovat stále více 
světových kapacit.

středoevropský technologický institut (ceItec MU)

Největším projektem, který na Masarykově univerzitě v následu-
jících letech vyroste, bude Středoevropský technologický institut, 
na který univerzita spolu s dalšími brněnskými institucemi získala 
více než pět miliard.

Moderní bohunický kampus se díky tomu zvětší do roku 2014 
o dva nové pavilony určené pro výzkum lidského mozku a mysli, 
strukturní biologii, genomiku a proteomiku či molekulární medicínu. 
Institut má nejen pomoci pozvednout brněnskou vědu na excelentní 
světovou úroveň, ale nabídnout také špičkové vzdělání studentům 
a prestižní uplatnění těm nejlepším absolventům.

„Věda jako taková nezná hranice, přesto vznik center typu 
CEITEC má velký regionální i celostátní význam. Podobná cen-
tra pomohou zviditelnit daný region i celý stát na vědecké mapě 

Evropy a světa a pozvednout českou ekonomiku,“ soudí vědecký 
ředitel projektu Jaroslav Koča.

centrum experimentální, systematické 
a ekologické biologie (ceseb)

Obory v oblasti experimentální, systematické a ekologické biolo-
gie si už také hledají cestu ze starších prostor do moderního kam-
pusu. Projekt za téměř miliardu korun umožní postavit do roku 2013 
čtyři pavilony, v nichž se budou nacházet laboratoře a učebny pro 
praktickou výuku, ale také experimentální skleník a zahrada pro 
potřeby výzkumu botaniků a fyziologů rostlin.

Přestěhován sem bude také univerzitní herbář, jenž je se svými 
650 tisíci položkami třetí největší v ČR. Technicky nejnáročnější 
bude stavba čtvrtého pavilonu, jehož celá dvě patra vyplní sterilní 
prostory pro Českou sbírku mikroorganismů, která zajišťuje ucho-
vávání bakteriálních kultur.

„Výhodou nového centra je možnost unikátního spojení biolo-
gických, lékařských a biotechnologických oborů na jednom místě 
a současně i bezprostřední blízkost nově budovaných kapacit cen-
tra excelentního výzkumu CEITEC Masarykovy univerzity, kde 
budou naši absolventi často nacházet uplatnění,“ říká ředitel pro-
jektu Jan Helešic.

centrum pro výzkum toxických látek 
v prostředí (cetocoen)

V univerzitním kampusu se chýlí ke konci výstavba ještě jednoho 
pavilonu, jenž bude od roku 2012 sloužit výzkumníkům Přírodo-

vědecké fakulty MU, kteří se zabývají škodlivými látkami. Jejich 
úkolem je získávat data o znečištění životního prostředí a doplňo-
vat je dalšími informacemi o jejich chování a působení na základě 
poznatků z laboratorních experimentů, toxikologických testů i mate-
matických modelů.

Centrum zajišťuje například celosvětové měření koncentrací toxic-
kých látek v ovzduší a spravuje měřicí sítě na více než 80 místech 
Evropy, Afriky, části Asie a pacifických ostrovů.

Odborníci centra momentálně pracují na environmentálním 
informačním systému GENASIS, který nabídne informace o kon-
taminaci životního prostředí ve formě dostupné pro odborníky 
i pro laiky na internetu.

centrum vzdělávání, výzkumu 
a inovací v informatice (cerIt)

Projekt za více než půl miliardy korun počítá s rozšířením prostor 
pro výuku a výzkum na Fakultě informatiky MU. Vznikne zde nový 
podnikatelský inkubátor a vědecko-technický park, které pomohou 
studentům třeba s rozjezdem jejich vlastní inovační firmy. Vybuduje 
se i superpočítačové centrum pro zpracování vědeckých dat, které 
bude nabízet tři petabajty (tedy tři miliony gigabajtů) úložné kapacity 
a výpočetní servery s třemi tisíci procesory. To vše do roku 2014.

„Budovu pro fakultu informatiky jsme v době jejího vzniku zís-
kali jako svého druhu provizorium a od začátku se počítalo s jejím 
rozšiřováním. Tento projekt je krokem k tomu, aby se zlepšily 
prostorové podmínky a bylo zde skutečně moderní prostředí pro 
vzdělávání i výzkum,“ říká Jiří Zlatuška, který je předsedou řídí-
cího výboru projektu CERIT.

centrum pro podporu humanitních věd (carLa)

Areál Filozofické fakulty MU čeká rekonstrukce, která má vybudo-
vat moderní zázemí pro studium a výzkum. Součástí projektu, ve 
kterém se univerzita ucházela o 580 milionů korun z evropských 
fondů, je stavba nové šestipatrové budovy se dvěma suterénními 
podlažími pro podzemní parkování a depozitář knihovny. Plánuje 
se ale i oprava stávajících budov.

„Naším cílem je především vybudovat moderní infrastrukturu, 
která vytvoří podmínky pro kvalitní doktorské studium a špičkovou 
vědeckou práci,“ říká vědecký ředitel projektu Jan Zouhar.
text: David Povolný
foto: archiv MU

ceItec

Za 5,2 miliardy korun vznikne 7 excelentních výzkumných 
programů v Univerzitním kampusu Masarykovy univerzity 
v Bohunicích a v kampusu Vysokého učení technického pod 
Palackého vrchem do roku 2014.

bohunický kampus Masarykovy univerzity

Za 5 miliard korun vznikl areál 24 pavilonů pro 
5000 studentů a 1000 zaměstnanců. Dalších 7 pavilonů 
přibude do roku 2014.

proniká     na Mapu        světové věDy

areál Filozofické fakulty Mu 
čeká velká rekonstrukce.

Fakulta informatiky Mu dostane 
dvě nové moderní budovy.

kampus Masarykovy univerzity 
se rozšíří o dalších 7 pavilonů. 

proniká     na Mapu        světové věDy
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Honza, absolvent pedagogické fakulty, 

učitel českého jazyka a společenských věd 

- bojovník s hloupostí v první linii.

… hloupost se šíří krajinou jako jakákoliv 

jiná zhoubná nákaza.

Časy jsou zlé...

Zformované šiky nevědomosti a ignorance 

nehledí na přírodní překážky a útočí…

Je ještě nějaká naděje? Zachrání někdo 

poslední bašty zdravého rozumu a 

inteligence? Naštěstí, kdesi v srdci Evropy, 

v Česku, uprostřed chaosu války 

s blbostí…

Jana, absolventka Přírodovědecké fakulty - coby 

experimentální bioložka pracuje na enzymech, které 

rozkládají bojové látky blbosti.

Tomáš, absolvent filozofické fakulty - díky svému mozku, 

jenž si nezadá s legendárními antickými mysliteli, odráží 

demagogické výkřiky podvratných „“myslitelů“.

Lenka, absolventka právnické fakulty, v tvrdých jednáních 

čelí ďábelským právníkům najatým samotnou ignorancí.

Martin, absolvent fakulty informatiky, ajťák, jehož 

nervový systém je přímo napojený na Síť. Hackerské 

útoky prázdnoty na databáze s kulturním dědictvím lidstva 

odráží pouhou myšlenkou.

Hanka, absolventka fakulty sociálních studií, zpravodajstvím, 

které se nepodřizuje vkusu mas, dělá svět lepším.

Michal, absolvent Fakulty sportovních studií 

- jako trenér ukazuje sportovcům čelícím 

útokům nevědomosti, že bez mozku se ve světě 

neobejdou.

Mirka, absolventka lékařské fakulty, 

neopouští frontovou linii boje s hloupostí 

- urgentní medicína je zde žádanou službou.

Aleš, absolvent ekonomicko-správní 

fakulty, v centrální bance dohlíží na to, 

aby blbost nepoložila českou ekonomiku.

Nevěřte mu 

ani slovo, útočí na 

vaše primární pudy!

Školský zákon 

jasně upravuje 

povinnou školní 

docházku, na tohle mě 

nedostanete!

Ups, tak teď to 

nevyšlo, kompletní 

digitalizace spisů Aloise 

Jiráska je 

v čoudu.

Možná jste 

se v novinách 

dočetli, že klíšťata 

na vás můžou spadnout 

ze stromu. Je to pověra, 

klíšťata jsou jen 

v trávě!

Abyste vyhrávali, 

musíte mít i tady!

Cítím, že mě mé 

matematické znalosti 

opouští. 

Prosím 

vás, na to 

nepotřebujete ani 

kalkulačku. Počítejte 

se mnou: když jste si 

půjčil 10000 korun s 

dvaceti splátkami po 1000 

korunách, tak přeplatíte 

o šílených 100 

procent.

- urgentní medicíníínínínínnínnnníníní a je zde žádanou službou. půjčil 10000 korun s 

dvaceti splátkami po 1000 

korunách,h  tak přeplatíte 

o šílených 100 

procent.

MUNI tým bojuje i za vás, ale také vy se 

můžete přidat do jeho řad!

Chcete vědět víc? >> www.muni.cz
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Vítám vás v 

programu pro aspiranty 

na členy MUNI týmu. Na tomto 

místě si musíte zvyknout především 

na jednu věc: Chceme po vás, 

abyste mysleli, a to za všech 

okolností.

Už to, že mě teď 

posloucháte, znamená, že 

jste na dobré cestě. Ze všeho 

nejdřív si musíte ujasnit, jakou roli v 

MUNI týmu chcete hrát. Vybírejte 

pečlivě.

Chcete vědět víc? >>www.muni.cz/admission

Ať už se rozhodnete 

pro cokoliv, nemusíte 

zoufat, že byste se tím ocitli 

odříznutí od ostatních oborů. 

Každý budoucí člen MUNI týmu je 

povzbuzován k tomu, aby se 

vzdělával i mimo svůj hlavní 

obor.

student

Pro všechny budoucí členy MUNI týmu 

bude velkým přítelem na cestě za 

nezdolatelnou inteligencí elektronický 

Informační systém Masarykovy univerzity. 

Vybíráte si přes něj předměty, stahujete 

studijní materiály, píšete si s učiteli 

a spolužáky.

obor.

studijní oddělení

leny MUNI týmu

učitel

Brno je vyhlášeným místem bojovníků s 

blbostí. Studuje jich tu přes 80 tisíc a 

město je na ně opravdu připravené. Třeba 

spoustou kulturních akcí, nejrůznějších 

slev nebo noční hromadnou dopravou, 

která vás po městě rozveze prakticky 

kdykoliv kamkoliv.

Masarykova univerzita má navíc zájem 

na tom, aby vám při boji s hloupostí 

nezakrnělo tělo, a tak nabízí všem 

adeptům výběr z široké nabídky sportů.

 Najděte si obor a přihlaste se na 

>> www.is.muni.cz/prihlaska

Chcete vědět víc? >>www.muni.cz/tsp

Výsledek TSP, které se konají v první polovině 

května,se dozvíte už za pár týdnů na internetu. 

Některé z vás čekají také oborové testy, ale pak 

už nezbývá, než se těšit na září, kdy si sbalíte 

svoje saky paky a vyrazíte do Brna.

Máte samozřejmě 

řadu povinných předmětů, 

ale svůj rozvrh si tvoříte 

sami podle toho, jak vám to 

vyhovuje a co vás zajímá. Základem 

je samostatnost a vlastní úsudek.

Jen tak můžete efektivně čelit 

ignoranci.

, 

e 

to 

ladem

sudek.

elit 
hrnek s čajem

Zkrátka 

naprostou většinu 

administrativních úkonů 

spojených se studiem vyřídíte 

jednoduše přes internet, a tak se 

budete místo byrokracie moci víc 

soustředit na boj s hloupostí.

Ehm, pardon, 

tady je správný 

snímek.

Pokud 

se chcete stát 

součástí MUNI týmu, 

začít musíte od toho, že do 

29. února podáte přihlášku na 

Masarykovu univerzitu. Všechno 

probíhá elektronicky, přes 

hlouposti vzdorné 

systémy. 

Aspiranti na členy 

MUNI týmu musí pro začátek 

složit přijímací zkoušky. Říkáme jim 

Test studijních předpokladů. Jde o to zjistit, 

jestli máte v boji s blbostí vůbec šanci 

přežít. Zdaleka ne všichni adepti zdolají 

pasti nicoty.

Testy 

studijních 

předpokladů 

vás čekají na všech 

fakultách s výjimkou 

lékařské a fakulty 

sociálních studií. Na 

webových stránkách si k 

nim můžete najít všechny 

potřebné informace, 

stáhnout si minulá 

zadání i s řešeními 

nebo si je zdarma 

procvičit. 
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Krátce po studiu jste se dostala na praxi na Filipíny. O co šlo?
Na Filipínách jsem pracovala v katolickém sirotčinci, kde byli sirotci 
a děti s přetrhanými kontakty s rodinou. Snažili jsme se vyhledávat 
jejich původní rodiny a vracet jim děti do péče.

To zní docela investigativně…
Ano, občas to bylo až detektivní dobrodružství. Vzali jsme dítě, 
vydali se s ním do vesnice do hor a tam hledali příbuzného, o kterém 
jsme tušili, jak se zhruba jmenuje a co by mohl dělat, a přivedli mu 
jeho synovce nebo vnučku, o nichž třeba ani nevěděl.

Jak potom vypadala taková shledání se zatoulanými dětmi?
Často byla rozpačitá. Ale jelikož jsou tam rodinné vazby velmi úzké, 
většinou k sobě příbuzní děti přijali.

Stalo se, že je odmíti?
Stalo, hlavně z finančních důvodů. To pak nastupovala klasická 
sociální práce, kdy jsme se snažili rodině pomoci, aby byla schopná 
se o děti postarat. Sociální pracovníci tam měli velmi vážený sta-
tus. Filipínská společnost si je vědoma toho, co pracovníci pro 
komunitu dělají, že často pracují s velmi těžkými sociálními pří-
pady a snaží se pomoci. Sociální pracovník tam má postavení jako 
u nás expertní doktor, třeba neurolog. Škoda, že v Česku je to s tou 
úctou naopak.

Jak jste se odtud dostala do Malajsie?
To bylo přes projekt zaměřený na osvětu o HIV mezi univerzitní 
mládeží. Cílem bylo uspořádat celonárodní konferenci, která měla 
otevřít témata, o kterých tamní společnost mlčí. Zatímco Filipíny 
jsou z devadesáti procent katolické, Malajsie je značně muslimská 
a sex a s ním spojené věci tam jsou tabu. Proto bylo potřeba nastar-
tovat odtabuizování závažných témat.

Jak se na vás dívali jako na Evropanku mluvící o zakázaných 
věcech?
Ono bylo potřeba, aby ta témata otevřel někdo z jiné, otevřenější 
společnosti, jinak by to nefungovalo.

Musí to být velmi psychicky náročná profese. Jakým způsobem 
jste v Asii a zejména v Africe relaxovala?
Na odpočinek se hledal čas těžko. Člověk ví, jak je jeho čas v dané 
zemi omezený – praxe v jihovýchodní Asii trvaly obě necelý půl-
rok a působení v Namibii tři roky. Prostředí v Namibii navíc moc 
příležitostí k relaxaci nenabízelo. Všude okolo byla poušť Kalahari, 
nedalo se nikam vyrazit na výlet a na sport bylo příliš horko, takže 
se mi to smrsklo na čtení a sledování filmů.

Jaký žánr si člověk na dlouhodobý pobyt v Africe přiveze?
Asi bych to svým kamarádům nepřiznala, ale šlo o odbornou lite-
raturu – jednak o mé práci, jednak o daném regionu. Měla jsem 
potřebu se vzdělávat a využít svou příležitost na maximum. Navíc 

jsem na místě neměla žádného tutora, který by mi pomohl zoriento-
vat se, proto jsem se snažila odpovědi na své otázky vyčíst z knih.

Při tolika zahraničních zkušenostech, jaké máte vy, je určitě 
potřeba znát několik světových jazyků…
Možná vás překvapím, ale vždy jsem používala především angličtinu. 
Sice jsem začínala i s jinými jazyky, ale nakonec jsem si stejně vysta-
čila s angličtinou, která byla v zemích, jež jsem navštívila, globálním 
jazykem nejen pro studenty a cizince, ale i pro rodilé mluvčí.

To stačila angličtina také na konverzaci s africkými domorodci?
Angličtina je spolu s afrikánštinou v Namibii oficiální jazyk. Ale 
afrikánštinu, kterou místní nazývají ještě z dob apartheidu jazykem 
bílých, se Namibijci neradi učí, a proto se lépe domluví anglicky. Ale 
samozřejmě že je tam mnoho etnik, která mají své vlastní jazyky. Já 
pracovala na jihu v regionu, kde se nachází kmen Nama, a ten mluví 
klikavým jazykem. Já ho vždycky přirovnávám k jazyku z filmu 
Bohové musí být šílení. A vedle toho ještě mluví afrikánsky, ang-
licky a často i dalším jazykem.

Čím to podle vás je, že Afričané třeba i Evropany takhle snadno 
jazykově strčí do kapsy?
Jsou nuceni vyrůstat v multilingvální společnosti, kde je několik ofi-
ciálních jazyků a vedle toho ještě tradiční jazyk, který si předávají 
jednotlivé kmeny ústně z generace na generaci. Do toho spousta z nich 
migruje za prací mezi různými oblastmi, a tak často pochytí i jazyk 
jiných kmenů, než je ten jejich. A nějak se musí domluvit. Kdybychom 
my měli takové podmínky, taky bychom se přizpůsobili.

Mně v Maroku Berbeři říkali, že je to tím, že nemají hlavu zapl-
něnou tolika zbytečnostmi jako my, západní lidé…
Tak to je vtipná historka. Je to nadnesené, ale něco málo na tom taky 
bude. My se soustředíme na studium a na kariéru, oni daleko víc 
vnímají prostředí kolem sebe a přizpůsobují se mu.

Připravilo vás na všechny tyto rozmanité profesní zkušenosti 
studium na fakultě sociálních studií?
To je velmi těžká otázka. Určitě ano, v jistém smyslu. Ukázalo mi, 
jak se tázat, jak vyhledávat problémy a jak rozlišovat, jestli se jedná 
o věci, které vnímám jako problém já, klient, nebo veřejnost. Nau-
čilo mě taky pracovat s informacemi.

V čem na vás škola nejvíc zapůsobila?
Její síla podle mě spočívá v tom, že dává příležitosti věnovat se 
důležitým tématům a otázkám, kterými se jinak člověk nemá čas 
a příležitost zabývat. Doba studia je egoistickou dobou, kdy je třeba 
zaměřit se sám na sebe, na sebeutváření. Proto kdykoliv mluvím 
s mladými lidmi, snažím se je motivovat, aby své mládí plně využili. 
Aby si byli vědomi, že mohou svým působením ovlivňovat svět 
okolo sebe, ale neměli by zanechávat zbytečné negativní stopy. 
Důležité je snažit se pochopit svět okolo a činit tak s respektem.

přítelkyně kmene

Působí dojmem skutečného světoběžníka. Vyzkoušela si život v Americe, Asii i Africe. Poté, co 
vystudovala Fakultu sociálních studií na Masarykově univerzitě, ji její dobrodružná povaha přivedla 
do zahraničních projektů na Filipínách a v Malajsii, které jí pak otevřely dveře k dosud největší 
profesní příležitosti – koordinování mise Člověka v tísni v Namibii. Dnes pracuje absolventka oboru 
sociální politika a sociální práce Zdeňka Hauková jako vedoucí projektové kanceláře v obecně 
prospěšné společnosti Magdaléna, která se věnuje prevenci a léčbě drogově závislých.

text: Martina Pelcová
foto: archiv zdeňky haukové

Škola mi ukázala, jak se ptát, 
jak vyhledávat problémy 

a pracovat s informacemi.

Působí dojmem skutečného světoběžníka. Vyzkoušela si život v Americe, Asii i Africe. Poté, co 
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filozofická fakulta
www.phil.muni.cz

Lékařská fakulta
www.med.muni.cz

Přírodovědecká fakulta
www.sci.muni.cz

o fakultě: Pro všechny budoucí lékaře, zubaře nebo zdravotníky je tu Lékařská fakulta MU. 
Díky devadesátileté tradici, špičkovému vybavení svých pracovišť i propojením s řadou 
klinických zařízení si udržuje velkou prestiž. Magisterský program Všeobecné lékařství 
trvá šest let, je vyučován v teoretických i klinických oborech a připravuje absolventy na 
všechny typy předatestační lékařské praxe. Fakulta nabízí vzdělání i v oborech ošetřova-
telství a porodní asistence či v různých specializacích, jako je fyzioterapie nebo optika 
a optometrie. Své vzdělání zde v pětiletém magisterském studiu dostanou i zubaři.
kde ji najdete: Výuka mediků se uskutečňuje v šesti brněnských nemocnicích a v budo-
vách moderního kampusu v městské části Bohunice, který je přímo napojený na Fakultní 
nemocnici Brno, největší na jižní Moravě. Budoucí zubaři využívají nově vybudované 
a moderně zařízené laboratoře v budově na Komenského náměstí v centru Brna. 
studentský život: Všechny studenty v kampusu potěší kavárna s krásným výhledem 
na Brno, napojení na nákupní středisko, v němž se nachází akademická menza, nebo 
i blízkost několika univerzitních sportovišť. Na fakultě už desítky studentských generací 
pracuje Spolek mediků a aktivní je také International Federation of Medical Students` 
Associations. Tato organizace zprostředkovává studentům zahraniční stáže a pořádá také 
zajímavé akce, jako je například Medvídková nemocnice.
Dny otevřených dveří: 14. ledna 2012 v 9:00 a v 11.00, 19. ledna 2012 v 15.00 v Univer-
zitním kampusu Bohunice

o fakultě: Pro ty, které fascinuje příroda a všechny zákonitosti skryté za jejím fungo-
váním, je tu Přírodovědecká fakulta MU. Svojí intenzivní vědeckou činností patří mezi 
nejlepší pracoviště svého druhu v mezinárodním měřítku. Obory, které fakulta nabízí, 
pokrývají široké spektrum přírodních věd od geologie a geografie, přes chemii a bioche-
mii, fyziku a matematiku až po biologii. Studium je zaměřeno nejen teoreticky, ale díky 
práci v terénu a laboratořích také na získání praktických dovedností. I díky tomu nabízejí 
obory přírodovědecké fakulty výborné uplatnění na trhu práce.
kde ji najdete: Ústavy oborů geologických, geografických, matematických a fyzikál-
ních sídlí v nedávno zrekonstruovaném historickém areálu přímo v centru města. Celý 
prostor je prostoupený zelení a propojený s botanickou zahradou. Další část fakulty – 
obory biologické, chemické a biochemické s řadou moderních laboratoří, najdete 
v nově vybudovaném univerzitním kampusu v městské části Bohunice.
studentský život: Studenti přírodovědecké fakulty nezapřou své zaměření, a tak tu fun-
guje např. Spolek přírodovědců, který připravuje různé výlety do přírody, cestovatelské 
besedy nebo semináře a pořádá i fakultní ples. Velmi aktivní je sdružení Biománia, které 
organizuje tradiční studentskou party a studentské konference. Z přírodovědecké fakulty 
také vzešla iniciativa Zelená univerzita za ekologičtější provoz univerzity.
Dny otevřených dveří: 21. ledna a 24. ledna 2012

o fakultě: Pokud se chcete učit cizí jazyky, zajímáte se o nejrůznější druhy umění od 
hudby až po film, rádi řešíte filozofické problémy nebo vás lákají dějiny či archeologie, 
je pro vás to pravé místo Filozofická fakulta MU. Je jednou z nejžádanějších humanitních 
fakult v Česku a s více než deseti tisíci studenty je také největší fakultou na univerzitě. 
Nabídka jazyků zahrnuje ruštinu, litevštinu, francouzštinu i japonštinu a mnohé další. 
Velkou tradici má také studium bohemistiky. 
kde ji najdete: Dvě hlavní části fakulty se nacházejí jen několik minut pěšky od centra 
města ve dvou blízkých areálech s příjemnými travnatými dvorky. Další menší části leží 
v pohodlném dosahu pěšky v blízkém okolí. Přímo v areálu fakulty je velká knihovna, 
skvost moderní architektury, vybavená spoustou počítačů.
studentský život: Studentské kavárny Krmítko a Domeček nabízejí přímo na fakultě pří-
jemné místo k posezení a fakulta je známá i neobvyklou koncentrací blízkých hospůdek. 
Přímo v areálu fakulty se pravidelně konají hudební a kulturní minifestivaly a na půdě 
školy působí proslulá Kočovná filozofická divadelní společnost nebo Symfonický orchestr 
Masarykovy univerzity. Do obojího se můžete přidat.
Den otevřených dveří: 20. ledna 2012

text: David Povolný
foto: ondřej surý a archiv MU
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fakulta sportovních studií
www.fsps.muni.cz

ekonomicko-správní fakulta
www.econ.muni.cz

fakulta informatiky
www.fi.muni.cz

Právnická fakulta
www.law.muni.cz

fakulta sociálních studií
www.fss.muni.cz

Pedagogická fakulta
www.ped.muni.cz

o fakultě: Fakulta informatiky vznikla už v roce 1994 jako vůbec 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 studentům 
dávají možnost ověřit si získané poznatky v praxi. Fakulta také přitahuje do Brna stále 
více světových IT společností, které nabízejí praxe i možnost budoucího uplatnění.   
kde ji najdete: Fakulta sídlí v jednom velkém komplexu budov jen několik minut jízdy 
trolejbusem či tramvají od centra. Budova tvoří kruh kolem příjemného travnatého dvorku, 
odkud se vchází do bufetu. V nejbližších letech se bude fakulta rozšiřovat o nové super-
počítačové centrum a vědecko-technický park.
studentský život: Výhodou fakulty je, že většina přednášek se nahrává a je možné je 
okamžitě sledovat z pohodlí domova nebo o několik dní později stáhnout z internetu ve 
formě videozáznamu. Velkou fakultní událostí je pravidelně konaný filmový festival, 
o jehož náplň se starají přímo studenty za pomoci školní techniky. Oblíbená je i každo-
roční divadelní inscenace, naposledy to byla dramatizace filmu Pulp Fiction. 
Dny otevřených dveří: 17. ledna, 25. ledna a 2. února 2012

o fakultě: Všichni, kdo se chtějí stát soudci, advokáty, notáři nebo prostě právníky 
nějakého typu, dostanou své vzdělání na Právnické fakultě MU. Podle řady žebříčků jde 
o nejkvalitnější fakultu v Česku, kde můžete získat ucelené právní vzdělání. Důraz na 
schopnost právnicky myslet, umět využít získané znalosti a umět vyhledávat potřebné 
informace, ne se zpaměti učit stohy právních předpisů – to je přístup, který z jejích absol-
ventů dělá žádané odborníky. Studenty i učiteli ceněnou výhodou fakulty je navíc její 
umístění v Brně – hlavním městě české justice. Sídlí tu Ústavní soud, Nejvyšší soud i Nej-
vyšší správní soud, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nebo kancelář ombudsmana. 
kde ji najdete: Budova fakulty má skvělou polohu. Sídlí jen několik minut jízdy tram-
vají z centra města, nachází se blízko areálu kolejí a také v těsném sousedství Moravské 
zemské knihovny, kam v průběhu studia určitě často zavítáte. Přímo v areálu fakulty se 
nachází jedna z univerzitních menz a hned vedle leží příjemný park.
studentský život: Na právnické fakultě působí spolek ELSA, zapojený do velké meziná-
rodní sítě, který pravidelně pořádá přímo na fakultě veletrh pracovních příležitostí, nejrůz-
nější besedy a řadu dalších akcí. Ti nejlepší studenti mají možnost účastnit se soutěžních 
simulovaných soudních řízení po celém světě. 
Den otevřených dveří: 12. ledna 2012 v 15:00

o fakultě: Na fakultě sociálních studií dostávají kvalitní vzdělání budoucí žurnalisté, soci-
ální pracovníci, environmentalisté, psychologové, sociologové, politologové, odborníci 
na mezinárodní vztahy a bezpečnost a řada dalších. Studenti mají možnost tyto specia-
lizace vzájemně kombinovat a získat tak ceněné mezioborové vzdělání. Ačkoli Fakulta 
sociálních studií patří mezi nejmladší členy rodiny Masarykovy univerzity, zařadila se již 
mezi nejlépe hodnocené sociálně-vědní školy.
kde ji najdete:  Fakulta sídlí v zrekonstruované historické budově přímo uprostřed města, 
takže z ní studenti mají blízko nejen do menzy, centrální počítačové studovny a na koleje, 
ale je to také dobré výchozí místo pro návštěvu mnoha sportovních zařízení, v blízkosti 
fakulty najdeme též množství kaváren, restaurací, obchodů a galerií. Studenti mají přímo 
v budově k dispozici dvě počítačové učebny, moderní knihovnu s kvalitním fondem zahra-
ničních publikací, ale i prostorné atrium a útulnou kavárnu. 
studentský život: Fakulta sociálních studií je proslulá pestrým studentským životem. 
Moderní atrium umístěné uvnitř školy hostí výstavy, divadelní představení, koncerty a nej-
různější happeningy. Studenti každým rokem organizují studentský maškarní ples, vysílají 
ve vlastním internetovém rádiu. Na fakultě funguje i dětský koutek, který ulehčuje život 
studujícím rodičům s dětmi. 
Den otevřených dveří: 20. ledna 2012

o fakultě: Pro každého, kdo touží po dráze učitele, je tu Pedagogická fakulta MU. 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 
zejména pro ty, kteří míří na základní školy nebo se chtějí v pedagogice specializovat.
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 ke studiu na trávníku a na lavičkách. To vše v blízkosti centra, jen několik minut 
jízdy tramvají.
studentský život: Přímo na fakultě najdete studentskou kavárnu Krmítko. Pedagogická 
fakulta je také působištěm Pěveckého sboru Masarykovy univerzity, který dlouhodobě 
patří mezi evropskou špičku amatérských sborů a který neustále nabírá nové kvalitní členy. 
Na fakultě se navíc zformovalo družstvo mažoretek, které si rychle získalo dobré jméno 
a stále rádo uvítá nové členky.
Den otevřených dveří: 14. ledna 2012

o fakultě: Své vzdělání najdou na Fakultě sportovních studií MU všichni budoucí trenéři, 
rozhodčí, odborníci na regeneraci a výživu ve sportu, fyzioterapeuti, ale i zaměstnanci  
bezpečnostních složek nebo manažeři ve sportu či v cestovním ruchu. Osu studia tvoří 
čtyři základní sportovní odvětví – atletika, sportovní gymnastika, plavání a týmové hry. 
Absolventi se ale dokážou orientovat také v problematice filozofie, psychologie či soci-
ologie tělesné výchovy a sportu. 
kde ji najdete: Fakulta sídlí ve zbrusu nových prostorách v univerzitním kampusu v měst-
ské části Bohunice. Zde potkáte většinu pedagogů a budete navštěvovat moderně vyba-
vené tělocvičny a posluchárny. Vzhledem k pestré paletě vyučovaných sportů budete 
chodit i na některá další brněnská sportoviště.  
studentský život: Struktura výuky i přístup pedagogů, mezi kterými poznáte bývalé vyni-
kající sportovce nebo stále aktivní trenéry, jako je Petr Starec nebo Miroslav Čada, 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.
Den otevřených dveří: 24. ledna 2012

o fakultě: Ekonomicko-správní fakulta nabízí širokou škálu oborů od financí a finančního 
podnikání, veřejné ekonomiky a správy, managementu, až po regionální rozvoj a cestovní 
ruch a mnoho dalších. V nabídce je také česko-francouzský obor Veřejná správa nebo 
obory Podnikové hospodářství a Národní hospodářství, jejichž část je možné absolvovat 
ve Velké Británii. Absolventi nacházejí široké uplatnění i díky tomu, že mohou během 
studia absolvovat předmět Praxe či Stáž nebo se zapojit do prestižního výběrového pro-
gramu TopSeC.
kde ji najdete: Fakulta sídlí v na míru ušité moderní budově ve velmi praktické blízkosti 
komplexu kolejí a menzy. Je to jen kousek od areálu brněnského výstaviště, tedy nedaleko 
centra města a místo je výborně dostupné městskou hromadnou dopravou.
studentský život: Vedle příjemného bufetu přímo v budově fakulty zde funguje také 
útulné Café Krmítko. V něm si můžete kromě skvělé kávy užít i lekce salsy, hostující 
divadelní soubory, šachové turnaje, koncerty studentských kapel a mnoho dalšího.
Den otevřených dveří: 19. prosince 2011 ve 13:00, 16. ledna 2012 ve 13:00.
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Je to rok co rok stejné. Každé září se na všech 
devět fakult Masarykovy univerzity přihrnou tisíce 
nových studentů, kteří začínají kousek po kousku 
poznávat vysokoškolský život. Zjišťují, kde sehnat 
tu či onu knihu nebo skripta, jak být ve škole 
co nejmíň nebo kam se jít večer bavit. Časem 
by ale už nikdo nepoznal, že jsou na univerzitě 
třeba teprve dva, tři, čtyři měsíce. Mají tu totiž 
starší kamarády, kteří jim vždycky rádi poradí 
a pomůžou.

I my jsme proto oslovili několik studentů, kteří mají čerstvě 
první rok univerzity za sebou, aby se podělili o dojmy ze svého 
premiérového podzimního a jarního semestru.

simona blehová

Fakulta sociálních studií – obor: Mediální studia 
a žurnalistika a Environmentální studia

1.  Nejvíce mě překvapil v porovnání s gymnáziem jiný přístup vyu-
čujících. Není to v podstatě vůbec jednostranné, ale spíš spolu-
práce. Taky jsem nečekala tak velké množství seminárních prací. 
Odevzdávala jsem skoro v každém předmětu jednu nebo i více.

2.  Kdo bude mít čas a chuť, ať se rozhodně přihlásí na Prvákoviny 
Poradenského centra MU. Získá tam informace, které se budou na 
začátku prvního semestru moc hodit, ušetří stres a zmatky v prvních 
dnech školy a taky se seznámí se spoustou nových lidí. Pozor by si 
prváci měli dát i na přihlašování do seminárních skupin, kde opravdu 
ti rychlejší vítězí a poraženým nezůstane než čekat na další semestr.

3.  Líbí se mi život na FSS vůbec. Můžu si do velké míry naplánovat 
rozvrh a svůj volný čas podle sebe, na fakultě se navíc pořád 
něco děje: výstavy, divadlo, ples… Lidi tady o všech akcích ví, 
protože jen po cestě do učebny přečtou spoustu plakátů, letáčků 
a upoutávek.

oliver chorvát

Právnická fakulta –  
obor: Právo a právní věda

1.  Asi nejvíc mě udivily velké rozdíly v kvalitě předmětů i vyuču-
jících. Některé předměty jsou super a zajímavé, jiné jsou zase 
opravdu nepoutavé a nudné. Rozvrh se dá vymyslet úsporně, třeba 
na dva dny v týdnu, což je velká změna oproti střední škole.

2.  Určitě stojí za to skamarádit se nejen se spolužáky, ale i se star-
šími kolegy, kteří pak mohou poskytnout mnoho rad (o vyuču-
jících, předmětech, zkouškách atd.). Člověk se totiž k takovým 
informacím jinak nedostane. Pomohou mu se vším kolem života 
na univerzitě. Pak bych ještě dodal nezaspat seznamovací akce 
a přihlašovat se na předtermíny zkoušek, mnohdy jsou jedno-
dušší.

3.  Líbí se mi, že si můžu sestavit rozvrh, jak chci, a hlavně že nemu-
sím chodit brzy ráno do školy. Díky radám starších je pak další 
pomůckou i tip na učitele, s nímž je nejzajímavější předměty 
absolvovat. Taky je tu skvělá parta, která nám na oboru vznikla. 
Ve škole to člověka hned víc baví.

Lucie huková

Pedagogická fakulta – obor: Český jazyk 
a literatura se zaměřením na vzdělávání, 
Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

1.  Zarazilo mě, že jsme téměř jediná fakulta, kde si studenti kvůli 
velkému množství vypisovaných oborů nemůžou moc vytvořit 
svůj vlastní rozvrh. Občas jsem narazila na trochu neosobní pří-
stup. Překvapilo mě také velké množství volného času a všeo-
becně nenáročnost rozvrhu a života studenta.

2.  Vřele doporučuji zejména dvě věci: Zaprvé, zúčastnit se Prváko-
vin Poradenského centra MU, a zadruhé, zajít na nějakou před-
nášku o Informačním systému MU. Obě tyto věci ušetří každému 
čerstvému prvákovi hodně času, nervů a starostí.

3.  Ačkoliv si nemůžeme sestavovat rozvrh, docela se mi líbí. Člo-
věk nemusí trčet ve škole od osmi do čtyř jako na střední škole, 
nemusí všeobecně chodit do školy brzy ráno. Na každého tady 
čeká i spousta fakultních či celouniverzitních akcí a projektů, 
takže není problém dobře využít volný čas.

tomáš knězek 

Fakulta informatiky –  
obor: Počítačová grafika a zpracování obrazu

1.  Nedá se říct, že by mě něco vyloženě překvapilo. Dopředu jsem 
počítal s tím, že studium a vlastně i můj každodenní život se 
s nástupem na vysokou školu změní. Většina lidí s nástupem na 
univerzitu poprvé opouští své město a začíná žít bez přítomnosti 
rodičů. Nikdo ho do ničeho nenutí, staví se poprvé na vlastní nohy 
a musí se naučit zodpovědnosti.

2.  Radu bych určitě měl. Je sice hodně jednoduchá, ale myslím si, že 
pro většinu studentů velmi důležitá: Při nástupu na vysokou školu 
se opět, stejně jako tomu bylo i při nástupu na střední, hodně 
dosavadních kamarádů rozuteče na jiné školy, a proto je dobré si 
najít co nejdřív pohodovou partu nových kamarádů, se kterými 
můžete řešit společné úlohy, učit se, radit si a pak si třeba po 
náročném dni sednout a relaxovat u pivka.

3.  Nejúžasnější je ten pravý studentský život, ale člověk taky získává 
nové rozhledy, možnosti a zkušenosti. Otevírají se úplně nové 
cesty, poznáváme nové lidi, kamarády a třeba i lásky.

otázky:
1.  Co tě v prvním ročníku na  

Masarykově univerzitě nejvíc překvapilo?

2.  Máš nějakou radu pro své nástupce?

3.  Co se ti na univerzitě a životě na ní líbí?

 

text: Monika hořínková
foto: Pavla ondrušková

Jak to 
zvládli ti 
před vámi

aneb

Jaroslav černý

Lékařská fakulta – 
obor: Biomedicínská technika

1.  Velmi pozitivně mě překvapilo, že vysoká škola je daleko pří-
jemnější než ta střední. Člověk se cítí hodně volně a svobodně. 
Jak si to udělá, tak to má. Nemusí se dennodenně učit, může si to 
rozložit podle vlastního uvážení.

2.  Při sestavování rozvrhu doporučuju dobře zvážit, které předměty 
si zapsat, pročíst, co bude vyučující po studentech chtít, jak je 
to s docházkou a podobně. V neposlední řadě taky nezapomínat 
na to, že když se zkouška nepodaří napoprvé, je k dispozici ještě 
minimálně jeden další termín, takže nepropadat zbytečně panice.

3.  Líbí se mi toho spousta… to, že si dělám sám rozvrh, můžu si 
zvolit předměty i z jiných fakult. Sám si plánuju volný čas, kdy 
budu a nebudu ve škole, co budu dělat. Při studiu tak můžu i pra-
covat a vydělat si nějaké peníze na živobytí.
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anežka bolechová

Fakulta sportovních studií – obor: Tělesná výchova a sport

1.  Hodně jsem dopředu zjišťovala, jak to chodí na vysoké škole 
a konkrétně na oborech, kam jdu, takže překvapení nebylo nijak 
velké. Podle mě není mezi gymplem a vysokou školou až tak velký 
rozdíl, jak nás děsili vyučující na střední. Mile mě potěšila ochota 
a vstřícnost vyučujících, se kterými jsem se zatím setkala.

2.  Co bych poradila? Rozhodně nepanikařte po prvních zmatcích při 
práci s Informačním systémem MU, časem si zvyknete a určitě ho 
i oceníte. Při tvorbě rozvrhu je třeba si promyslet přejezdy přes 
Brno. Kvůli roztroušeným sportovištím není někdy úplně lehké 
rozvrh sestavit.

3.  Baví mě kulturní život v Brně. Je to studentské město plné nových 
lidí a vždycky se najde někdo, kdo je ochoten vyrazit ven. Na 
fakultě sportovních studií jsou navíc i kurzy, kde se výborně 
stmeluje parta. Skvělá je taky všeobecná samostatnost, na druhou 
stranu si ale více vážím tepla domova a těším se domů.

Michaela turková

Přírodovědecké fakulta – obor: Antropologie

1.  Docela mě překvapil možná až příliš starostlivý servis, tedy že se 
se mnou nezachází jako s úplně dospělým člověkem. Orientace 
v kampusu opravdu není složitá, do většiny poslucháren a labo-
ratoří nás však napoprvé zavedli, důležité věci ohledně předmětů 
vysvětlovali velice podrobně, odpovídali na každý, většinou i zby-
tečný dotaz… jsem za to ráda, ale myslela jsem, že budu muset 
být samostatnější. 

2.  Svým nástupcům bych doporučila například velice podrobné 
nastudování informací o nepovinných předmětech, které si chtějí 
zapsat, neshánět žádné materiály ani „školní pomůcky“ dopředu, 
předem jít prozkoumat místo, kam první den půjdu, zapsat si pro 
jistotu více předmětů. Dále třeba nenechat povinný jazyk a tělo-
cvik na poslední chvíli, to samé i s praxí. 

3.  Jako asi každý student nejvíce ocením dlouhé prázdniny. Další 
výhodou je levné jídlo v menzách a ISIC, na který je sleva prak-
ticky všude. Líbí se mi i pocit, že jsem student, že ještě nějakou 
dobu nebudu muset pracovat a řešit věci typu zdravotní pojištění, 
zaměstnání, bydlení apod.

Pavel theimer

Filozofická fakulta – obor: Teorie interaktivních médií

1.  Nejvíce mě asi překvapila otevřenost ostatních: jak studentů, 
tak i vyučujících, kteří mohou dohromady tvořit dobrý kolek-
tiv. Téměř za kýmkoliv se dá přijít a normálně se s ním pobavit. 
Skvělé jsou také možnosti uplatnění v různých studentských spol-
cích a skupinách a v neposlední řadě to, že škola může vlastně být 
i zábavou.

2.  Jednoznačně doporučuju Prvákoviny Poradenského centra MU, 
víkendoFFku a další integrační a stmelovací akce. Prváci, snažte 
se co nejvíce angažovat a být aktivní, kde se dá, už od začátku, 
protože studium většinou není na celý život. Je to jen krátká etapa 
a je třeba si ji pořádně užít.

3.  Nejvíce se mi na univerzitě líbí volnost a velká řada možností, 
které jsem zatím vlastně ani všechny neprozkoumal. Nemůžu 
samozřejmě opomenout ani noční život, který k vysoké škole 
a Brnu všeobecně patří.

Pavla Macharáčková

Ekonomicko-správní fakulta a Fakulta sociálních studií – 
obory: Regionální rozvoj a správa, Sociální práce 
a Veřejná politika a lidské zdroje

1.  Nejvíce mne překvapily dvě věci. Zaprvé to, že vysoká škola není 
tak strašně těžká a náročná, jak nás každý na střední strašil. Dá 
se studovat bez problému i více oborů najednou. Taky mne ale 
negativně překvapily menší zmatky, které se táhnou s vypisová-
ním nových oborů a pak následně uznáváním předmětů.

2.  Základem je podle mě zjistit si co nejvíc informací dopředu. 
Na internetu, od starších spolužáků, někdy i od samotných 
učitelů. Lepší je dopředu vědět, co v kterém předmětu musím 
splnit, než pak úplně na poslední chvíli psát několik nečeka-
ných seminárek. Taky je dobré zajít na první přednášku všech 
předmětů, což pak může pomoct udělat si obrázek o předmětu 
samotném.

3.  Asi nejpozitivnější věcí je spousta volného času. Člověk je 
svým pánem, je taky mnohem samostatnější a zodpovědnější, 
nikdo nekontroluje každý jeho krok jako na střední škole. Taky 
s docházkou to není tak horké.

www.muni.cz/admission 
všechno o studiu a příjímacím řízení na Masarykovu univerzitu 

www.muni.cz/tsp 
svoji přípravu na Test studijních předpokladů (TSP) zvládnete 
celou z těchto webových stránek

http://is.muni.cz/prihlaska/ 
zakládání přihlášky, diskuzní fóra na nejrůznější témata spojená se 
studiem na MU, procvičování TSP a podrobnosti o oborech

www.facebook.com/studujnamuni 
buďte se svou budoucí univerzitou v kontaktu i na sociální síti

http://www.youtube.com/MasarykUniv 
youtube kanál, kde najdete nejrůznější videa 
o Masarykově univerzitě

http://online.muni.cz 
zpravodajský portál Masarykovy univerzity, vždy čerstvé novinky 
nejen pro současné studenty a učitele

Masarykova univerzita 
na internetu
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TSP neboli Test studijních předpokladů, který je 
součástí přijímací zkoušky pro uchazeče hlásící 
se na sedm z devíti fakult Masarykovy univerzity, 
děsí mnohé budoucí vysokoškoláky. K obavám 
však není mnoho důvodů. Nejde o nic 
nezvladatelného, k čemu by bylo nutné platit 
nákladné kurzy. Všechnu potřebnou přípravu 
zvládnete pohodlně z domu přes internet.

Jak tsP vypadá?

Test studijních předpokladů zkoumá schopnosti uchazeče úspěšně 
studovat na Masarykově univerzitě. Skládá se ze 70 otázek členě-
ných do 7 subtestů. Z pěti nabízených možností ke každé otázce je 
vždy právě jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden 
bod, za nesprávnou odpověď se odečítá 0,25 bodu. Položka bez 
odpovědi znamená nula bodů. Délka trvání je 100 minut.

Jak se připravit?

Na téespéčka, jak se jim mezi studenty říká, je možné se doma nebo 
společně se spolužáky ve škole pečlivě připravit díky materiálům 
dostupným zdarma na internetu. Masarykova univerzita nabízí na webu 
hned několik možností, jak se s testem a jeho průběhem seznámit:
1)  Podívat se na starší verze testů a vyzkoušet si je. Všechny minulé verze 

od roku 2003 jsou k dispozici včetně klíčů správných odpovědí.
2)  Vyzkoušet webovou aplikaci Interaktivní TSP, která umožňuje 

některou z minulých variant zkusit tzv. naostro. Máte tak k dis-
pozici všech 70 úloh, měří se vám čas a zaznamenávají odpovědi. 
Na závěr se váš test vyhodnotí.

3)  Projít si e-kurz TSP, který probírá ty nejtypičtější úlohy jednotli-
vých subtestů. Každá úloha je zde doplněna o podrobný komentář 
týkající se postupu řešení.

To vše najdete na http://www.muni.cz/tsp. Dostanete se 
odsud i do diskusního fóra k přijímacímu řízení, kde vám s řešeními 
mohou poradit ostatní uchazeči nebo současní studenti.

hodnocení

Určujícím kritériem úspěšnosti v TSP je tzv. percentil vypočtený na 
základě počtu správných odpovědí v TSP a varianty TSP. Percentil 
vyjadřuje, kolik procent uchazečů podalo nižší nebo stejný výkon. 
Jeho maximální hodnota je 100, minimální se blíží nule.

oborové testy

Složením TSP nemusí být vaše přijímací řízení na řadě oborů 
ještě hotové. Zjistěte si přímo na webových stránkách fakult, jestli 
nebudete muset skládat ještě oborové testy a jak je potřeba se na 
ně připravit.

Jinak je to na fakultě sociálních 
studií a lékařské fakultě

Lékařská fakulta nevsází na TSP, ale jen na oborové testy z biologie, 
fyziky a chemie. Fakulta sociálních studií zase vyžaduje úspěšné 
vykonání testů společnosti SCIO. Pokud posíláte přihlášku na něk-
terou z těchto fakult, je potřeba zjistit přímo na jejich webových 
stránkách, jak budou přijímačky vypadat.
text: Monika hořínková
foto: Pavla ondrušková

subtesty

— Numerické myšlení
— Kulturní přehled
— Symbolické myšlení
— Analytické myšlení

 

— Kritické myšlení
— Prostorová představivost
— Verbální myšlení

kdy a kde v roce 2012

Brno: sobota 5. května a neděle 6. května
Bratislava: sobota 5. května

test studijních předpokladů:
první krok ke studiu

Ukázky z tsP

Verbální myšlení
Některé předložky v češtině se pojí s více než jedním pádem. 
Pro kterou z uvedených předložek to platí?
a) přes b) okolo c) před d) ob e) od

Analytické myšlení
Turisté vyrazili z ubytovny U do restaurace R. Kousek za šestinou 
cesty minuli kostel K. Později, ale ještě před polovinou cesty pře-
kročili potok v místě P a dále pokračovali k zastávce Z, kde už jim 
zbývala jen pětina cesty do restaurace R. Vyberte nejdelší úsek.
a) PZ b) UK c) ZR d) UP e) PR

Psychologové z Fakulty sociálních studií MU se 
podívali na zoubek mladým, jejichž životy se dnes 
podle mnohých názorů točí hlavně kolem internetu. 
A dospěli k pozoruhodnému závěru. Online a offline 
světy dětí a mladistvých jsou úzce propojené, nikoliv 
propastně oddělené jeden od druhého.

Co to znamená? „Velmi málo dnešních mladých používá internet 
mimo kontext svého běžného života,“ říká psycholog David Šmahel, 
který výsledky své práce otiskl v odborníky ceněné knize Digital 
Youth. Na podzim 2011 vyjde také v češtině pod názvem Mladí lidé 
ve virtuálním světě. 

V médiích se lze většinou setkat s popisem toho negativního, co 
s sebou přináší používání počítačů a internetu. Třeba s tím, že online 
svět nahrazuje reálná přátelství. Podle Šmahela to ale není tak úplně 
pravda. „Z průzkumů vyplývá, že 95 procent lidí, které mají mladí 
mezi přáteli na sociálních sítích, znají i z reálného světa. Internet je 
pro ně primárně další komunikační kanál, doplněk toho, co prožívají 
a dělají i v realitě.“

Potkávat cizí lidí z internetu? Proč ne

Mezi nejobávanější rizika spojená s internetem patří setkávání 
s cizími lidmi, které člověk potkal původně pouze online. V rámci 
projektu EU Kids Online II bylo zjištěno, že čeští mladí jsou ve sta-
tistikách v této oblasti v rámci EU velmi vepředu – 15 procent dětí 
ve věku 9 až 16 let uvádí, že se setkalo s někým cizím z internetu, 
což řadí ČR na páté místo v rámci EU. 

Šmahel nicméně upozorňuje, že tento jev nemusíme chápat nutně 
jako negativní. „Jen jedno procento ze všech dětí uvedlo, že tato 
setkání byla nějakým způsobem nepříjemná nebo ohrožující. Většinou 
si prostě našli nového kamaráda nebo šli na rande. Je to stejné, jako 
když vyrazí někam ven nebo na diskotéku. I tam je spousta cizích lidí, 
i tam se mladí seznamují s cizími lidmi,“ doplňuje psycholog.

nové technologie: Dobré nebo špatné?

Životní styl mladých se jednoduše díky technologiím změnil. David 
Šmahel však odmítá přidat k této změně pozitivní nebo negativní 
znaménko. „Technologie jsou součástí našich životů po všech strán-
kách, v tom zlém i v tom dobrém. Není dobré podceňovat rizika, jako 
je potkávání cizích lidí z internetu. Při dodržení základních pravidel 
bezpečnosti to ale nemusí být nic špatného,“ vzkazuje Šmahel.

Lidé na internet 
neutíkají, pořád  
žijí offline

evropští mladí na internetu

—  85 procent 9 – 16letých používá internet mj. ke školní práci
—  9 procent 9 – 16letých se setkalo v posledním roce naživo 

s někým cizím z internetu, jen 1 procento toto setkání 
obtěžovalo

—  14 procent 9 – 16letých vidělo v posledním roce na 
internetu sexuální obsah

—  6 procent 9 – 16letých bylo šikanováno online, což je 
méně než offline

—  většina mladých šikanovaných online vyhledala pomoc, 
60 procent šikanovaných vymazalo tyto vzkazy nebo 
zablokovalo odesílatele zpráv

Správná odpověď: c

Správná odpověď: e

 zdroj: www.eukidsonline.net

text: David Povolný
foto: Martin kopáček
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Každý student vám potvrdí, že studijní 
léta jsou tím nejlepším časem k cestování. 
Masarykova univerzita dává šanci rozhlédnout se 
po světě doslova každému.

stačí si jen vybrat

Atmosféra studijního pobytu v zahraničí je dobře známá z filmů 
jako Erasmus a spol. a Erasmus 2, přitom ale program Erasmus, 
nabízející převážně evropské univerzity, není jedinou možností, jak 
se studijně podívat za hranice. Řada dalších programů umožňuje 
vycestovat i za oceán a často je možné vybrat si univerzitu svého 
srdce kdekoliv na světě.

Centrum zahraničních studií Masarykovy univerzity zveřejňuje na 
svých webových stránkách czs.muni.cz aktuální nabídky výjezdů, 
kurzů a stáží. Kromě toho jsou tam k nalezení také praktické rady 
a závěrečné zprávy navrátivších se studentů, jež mohou napovědět, 
která univerzita je ta pravá. Upozornění na aktuální možnosti chodí 
studentům také na školní e-mail. A s vyplňováním nejrůznějších for-
mulářů rádi pomůžou starší, již ostřílení studenti.

kolik zemí navštívíš, tolikrát jsi studentem!

Kromě oficiálních programů jako je Erasmus, Erasmus Mundus, 
CEEPUS, ISEP či Freemover lze zakusit zahraniční zkušenost 
i jinými cestami. Studenti fakulty sociálních studií například před 
dvěma lety založili občanské sdružení Be International, aby podpo-
řili aktivní zapojení mladých lidí do dění v globálním měřítku. Dnes 
vysílají s finanční podporou Evropské unie spolužáky na osvětové 
pobyty do zemí Evropy, Afriky i Asie.

Kromě toho působí na univerzitě také spousta mezinárodních 
spolků jako je AISEC, AEGEE nebo IASTE, které se zaměřují na 

zprostředkovávání zahraničních kurzů a praxí. Ti nejaktivnější stu-
denti se tak podívají za hranice Česka i několikrát do roka.

studenti odjinud brno milují

O tom, že se Masarykova univerzita snaží svým studentům nabíd-
nout co největší komfort, není pochyb. Hýčkáni jsou zde však také 
zahraniční studenti. Stará se o ně International Students Club, který 
si už několik let drží prvenství mezi podobnými kluby v Evropě.

Čím si svou vynikající pověst vydobyl? Poctivou péčí o přijíždě-
jící cizince a bohatým kulturním programem, který jim chystá. 
Zahrnuje propracovaný systém tutoringu, vzájemnou výuku jazyků, 
pravidelné tematické večery věnované jedné zemi, party v šalině, 
výlety do okolí a jiné. Zahraniční studenti dokonce ve spolupráci 
s těmi českými zorganizovali vlastní jednodenní hudebně-divadelní 
festival Youth for You(th).

Vše to začalo vloni v srpnu, když jsem se za 
pomoci programu Erasmus Mundus vydal 
na dvousemestrální studijní pobyt do Brazílie 
studovat na Universidade Estadual Paulista, Júlio 
de Mesquita Filho – tedy lépe řečeno na jednu 
z 32 fakult umístěných v 21 různých městech. Už 
jen tento fakt byl pro mě tak trochu překvapením.

Poté, co jsem se zabydlel ve městě Araraquara, jsem se hned druhý den 
vydal do univerzitního kampusu, kde byla má fakulta sociálních studií. 
První vtipné překvapení mě čekalo hned při komunikaci s člověkem, 
který měl na starosti mezinárodní vztahy a zahraniční studenty. Už na 
letišti jsem měl pocit, že to tady s angličtinou nebude nijak valné, ale 
to, že člověk na této pozici nebude umět nic kromě portugalštiny, mě 
vážně zaskočilo. A jelikož má znalost portugalštiny se vztahovala asi 
na pět základních slovíček a frází, tak si asi dovedete představit naši 
komunikaci. S angličtinou jsem pak příliš nepochodil ani mezi učiteli, 
pro studium byla klíčová znalost francouzštiny a španělštiny.

Každopádně má neznalost místního jazyka, jak se později ukázalo, 
nebyl zdaleka nepřekonatelný problém. Komunikaci rukama nohama 
a odezírání z gest jsem vypiloval téměř na profesionální úroveň a po 
asi čtyřech měsících jsem už začal komunikovat jako člověk.

studenti jsou interaktivnější a hlučnější než ti čeští

Zapsat jsem si mohl cokoliv z vyučovaných předmětů – vybral jsem 
si celkem tři. Ne že bych se tím ale nějak ulíval. Představa o tom, co 
je to přednáška, se diametrálně liší od Česka. Oproti naší hodině a půl 
tady trvaly přednášky čtyři hodiny s jednou přestávkou. Bývaly při-
tom nejen od 8 ráno, ale třeba taky od 7, což bylo obzvláště smrtící.

Atmosféra na hodinách ale byla skvělá. Zdejší studenti jsou mno-
hem interaktivnější a hlučnější, než ti čeští. Nemají vůbec žádné 

zábrany ptát se na jakoukoliv drobnost, které nerozumí, nebo rozvíjet 
sebeabsurdnější teorie, které je napadnou a za kterými si pak také 
stojí. Pro mě jako pro cizince, který ne vždy stoprocentně rozuměl, 
to často vypadalo spíš jako hádka mezi vyučujícím a studentem. 
Efekt se navíc umocňoval tím, že v Brazílii se všichni, tedy i studenti 
a učitelé, vždy oslovuji křestním jménem. V brazilské portugalštině 
tak v podstatě neexistuje vykání.

s teplotou a vzdáleností je všechno jinak

Do Brazílie jsem dorazil v zimě, takže jsem očekával mírné ochla-
zení proti létu, z kterého jsem odlétal. Chyba. I tamější zimní teploty 
by mohly směle soutěžit s českým létem.

Brazílie je obrovská země, a tudíž je tu všechno mnohem dál. Že 
pocházím z 30tisícového města, které je „daleko“ od Prahy – tedy 
280 kilometrů, jsem nedokázal nikomu vysvětlit. Město Araraquara 
má přes 200 tisíc obyvatel, a to patří spíše k těm menším městům, 
a vzdálenost 300 km je tu pro každého směšný kousek.

v brazílii se seznámíte rychle

Největší rozdíl je ale jako vždy v lidech. Brazilci jsou ohromně 
familiární, upovídaní, přátelští, ochotní a v neposlední řade také 
velmi hluční. Není nic výjimečného, když si s vámi začne povídat 
někdo úplně cizí v autobuse nebo ve frontě v supermarketu, aby 
čas rychleji ubíhal.

Během jednoho týdne budete mít na fakultě kolem 100 nových 
známých. Nečekejte tu ale žádné organizované party pro zahraniční 
studenty. Budete integrováni přímo mezi Brazilce a cizince potkáte 
spíš sem tam náhodou. O zábavu a nejrůznější akce tu není nouze. 
Klíčový brazilský společenský a integrační činitel je stejně jako 
v Česku pivo. O kvalitě by se ale dalo polemizovat.

Nicméně Brazílie je skvělá země, kde celý rok svítí slunce a lidem 
se jazyk nezastaví. 

zábrany ptát se na jakoukoliv drobnost, které nerozumí, nebo rozvíjet 
zprostředkovávání zahraničních kurzů a

kde potkat zahraniční studenty v brně?

Mandarin – balónková, westernová nebo raději beach party? 
Každou středu se v Mandarinu pije, tančí a dovádí na tematic-
kém večírku speciálně pro zahraniční studenty.

ClubWash – to je veřejná prádelna a dost ujetý bar v jednom. 
Aby ne, když jej vlastní Holanďan, který se rozhodl dát před-
nost Brnu před Amsterdamem. Každý čtvrtek vládne klubu 
týmový Pub quizz v angličtině.

Immigrant – Hospoda s pianem, kde se točí Guiness a obsluha 
mluví na všechny anglicky. Kromě studentů sem chodí 
i spousta cizinců, kterým se Brno stalo domovem.

Cestovat za studiem můžete po 
Evropě, ale i za oceán. Často je možné 

vybrat si univerzitu svého srdce 
kdekoliv na světě.

stuDuJi a CEstuJi, 
tEDy JsEM!

i, 
tEDy JsEM!
text: Martina Pelcová
foto: archiv centra
zahraničních studií MU země, kde se lidem 

jazyk nezastaví

text a foto: Jakub vykydal,
student fakulty sociálních studií MU

vyučování někdy z pohledu 
středoevropana mohlo vypadat 
jako hádka studentů s učitelem.
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Zapomeňte na studijní průkazy a žákovské knížky. 
Zapomeňte na vystávání na studijním oddělení, 
abyste si mohli vybrat předměty. A zapomeňte 
na fyzické bitky o termíny na zkoušku před 
profesorovým kabinetem. Od toho je tady IS: 
is.muni.cz .

A co že ten IS vlastně je? Takzvaný Informační systém Masarykovy 
univerzity slouží jako elektronická agenda ke všem možným studij-
ním záležitostem, na které si vzpomenete. Asi by vás napadlo, že si 
tu můžete vybrat a zaregistrovat předměty, přihlásit se do seminářů, 
jinými slovy vytvořit si rozvrh nebo se kliknutím myši přihlásit na 
zkoušku. Váš úspěch či neúspěch na zkoušce vám ale například 
učitel nenapíše do indexu, ale do ISu do sekce Zapsané předměty 
a získané známky.

Systém přes noc dokonce sám počítá studijní průměr a studenti, 
kteří si chtějí nechat pohladit ego, se dozví rovněž to, jak se jim daří 
v porovnání s ostatními. Nečekejte ale nějaké milosrdné lži, pokud 
váš elektronický index svítí červeně. Slabším povahám také nemusí 
udělat dobře, pokud se dočtou, že s průměrem známek jsou na tom 
hůře už jen tři procenta studentů.

Pošta pro tebe

Vlastním účtem v ISu získáte také e-mailovou adresu s prestižní 
doménou @mail.muni.cz. Univerzitní poštu využijete při komu-
nikaci s učitelem, se studijním oddělením, dohledat si ale můžete 
i adresu kteréhokoliv spolužáka. Jestli se domlouváte na společném 
domácím úkolu, nebo kam zajdete po středeční přednášce, to je už na 
vaší chuti. A pokud narazíte na problém dříve, než nějaké spolužáky 
vůbec poznáte, můžete se zeptat také na diskuzním fóru. Vždycky 
vám někdo odpoví. 

Učit se online? ano!

V ISu najdete také spousty studijních materiálů, můžete si stáhnout 
elektronická skripta nebo odevzdávat domácí úkoly. Dozvíte se 

informace o předmětech, můžete anonymně hodnotit učitele a podle 
výsledků z minulého roku se rozhodnout, koho si vyberete na semi-
nář. Můžete se tam dokonce učit slovíčka, a to i tak exotických 
jazyků, jako je třeba finština.

Možná znáte z vyprávění rodičů nebo starších kamarádů téměř horo-
rové historky o tom, jak si museli udělat na konci prázdnin nucený 
výlet na vysokou školu, aby se mohli zapsat do dalšího semestru. Na 
některých školách se takové postupy praktikují i v 21. století. V ISu 
něco takového pohodlně vyřídíte několika kliknutími. Systém dokonce 
dokáže sám vyhodnotit, jestli na zápis do semestru máte nárok.

opisovat? ne!

Jak vidíte, IS dokáže ulehčit spoustu práce, ale dokáže také pohlí-
dat, abyste si studium neulehčili příliš. Pokud by vás napadlo, že 
si nikdo určitě nepamatuje bráchovu seminárku z minulého roku, 
a nevidíte tedy důvod k tomu, abyste si z ní kus nepůjčili, jste na 
omylu. IS nezapomíná a takové prohřešky díky aplikaci Jako vejce 
vejci snadno najde.

co všechno se dá stihnout

A mimochodem, než jsem článek dopsala až sem, stihla jsem v ISu 
najít nové bydlení a sehnala jsem si na příští semestr učebnice z druhé 
ruky. Kdybych chtěla, mohla jsem si na Vývěsce zjistit, kde se večer 
něco děje, popovídat si v Plkárně o tématech, která se školou třeba 
vůbec nesouvisí, najít si práci, objednat si ISIC, zvolit nového sená-
tora do akademického senátu nebo si třeba zahrát Kamenožrouta.

IS bude prostě vaším dobrým kamarádem na cestě studiem.

Informační systém MU v číslech

—  Se systémem pravidelně pracuje téměř 60 tisíc uživatelů.
—  V roce 2010 bylo přes IS doručeno přibližně 17 milionů 

zpráv a bylo uskutečněno více než půl miliardy přístupů.
—  Během jednoho dne uživatelé otevřou i přes 3 miliony 

stránek systému.

studentem online
aneb všechno najdete v isu text: Jana Počtová

foto: Pavla ondrušková
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

koleje a menzy
www.skm.muni.cz

rektorát MU
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, tel.: 549 49 1011
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Příběh vzdělání ve střední evropě

abyste se z toho sezení u počítače 
nebo na přednáškách nezbláznili, nabízí 
Masaryčka spoustu sportovního vyžití.

no a hlavně, v brně se místo i příležitost 
k přípitku vždycky najde.

na Masaryčce spoustu věcí vyřídíte přes 
internet. online můžete být kdekoliv přes wifi 
nebo v počítačové učebně otevřené 24h/7d.

I k jídlu se dostanete snadno a levně. 
v menzách a bufetech se dobře najíte i za 
30 korun.

foto: Pavla ondrušková
text: Martina fojtů a Pavla ondrušková

hm… Jo?… tam měli tak úžasné 
oblečky na psy!

haf!

aaarrrgh! Já ji viděla první!

hele, podívej se, jakej má 
ten kluk divnej batoh!

cože? kde? tak ho požádej 
o přátelství na 
facebooku!

Jako našeho učitele?

vypadala jsem jako 
anna kurnikovová, 
že?

to jo, ale příště 
bys u toho mohla 
i hrát tenis.

tak na ten těžký 
studentský život!

a na pleť!

e=mc2 ?!Jo, je to cítit až sem. hm, asi mi to pálí jen u zrcadla…Dneska mi to pálí.

ke studiu se pak vrací o to líp. o knížky 
se ale prát nemusíte, řada studijních 
materiálů je elektronicky.

...naštěstí je ale vždycky dost času na to 
vypnout v jedné ze spousty brněnských 
kaváren.

Mozkové závity se vám budou možná točit víc, 
než jste kdy doufali...

rána bývají tvrdá, ale na Masaryčce si rozvrh 
sestavujete sami podle vlastního biorytmu.
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Do vaší advokátní kanceláře se vám určitě hlásí řada 
absolventů z Právnické fakulty MU. Jací jsou?
Minimálně polovina uchazečů o práci v Ambruz & Dark je vždy 
z Brna a nemůžeme si stěžovat. Obecně má brněnská právnická 
fakulta dobrý zvuk. Spousta lidí z Prahy dokonce říká, že je nejlepší. 
To ale neumím sám úplně posoudit.

Zaměstnáváte hodně čerstvých absolventů?
Dnes už málokdy někoho bereme na seniorskou pozici a primárně 
nabíráme studenty. Snažíme se navíc jít stále níž a níž a bereme 
je klidně už ve druhém ročníku. Je to výhodné oboustranně. Oni 
se dostanou do praxe a něco si vydělají a my je připravujeme na 
to, aby pak mohli v práci pro nás pokračovat. Ještě se nám snad 
nestalo, že bychom studentovi, který je u nás na praxi, nenabídli 
místo koncipienta.

Připravilo vás studium na právnické fakultě dobře na praxi?
Na to se obtížně odpovídá, protože v právu a speciálně v advokacii 
se musíte učit pořád. Jinak to ani nejde a je to na oboru právě to 
zajímavé. Za mých časů mi chyběla možnost přímo na škole získat 
více praktických dovedností. Také mě studium z mého dnešního 
pohledu dostatečně nenalákalo na některá odvětví práva, která teď 
hodnotím jako ta nejzajímavější.

Která odvětví práva to byla?
Studium mi neukázalo, jak moc může být zajímavé obchodní právo – 
třeba velké akvizice a restrukturalizace. Když jsem skončil školu, 
poslední, co mě napadlo, že budu dělat advokacii. Neměl jsem vůbec 
pocit, že to může být zajímavé. Škola je ale výborná v tom, že vás 
naučí se učit a starat se sám o sebe. Po studiích na právech jsem šel 
studovat ještě daňové poradenství na jednu nejmenovanou podnika-
telskou školu. Tam jsem si v plné šíři uvědomil, jak moc je právnická 
fakulta kvalitní a velmi tím u mě stoupla.

Jaký jste byl jako student?
Nebyl jsem určitě flákač. Nikdy mě třeba nevyhodili od zkoušky. Na 
druhou stranu jsem studiu nedával víc, než jsem musel. V prváku 
jsem si zjistil, jak to chodí a kde jsou limity, a podle toho jsem 
se učil. Zpětně mě to trochu mrzelo, protože kvůli tomu, že jsem 
neviděl tolik do praxe, jsem vše nestudoval dostatečně poctivě. Měl 
jsem pocit, že mi některé věci nikdy k ničemu nebudou a že je to jen 
protivná teorie. Praxe mi pak často ukázala opak. Na druhou stranu 
jsem si stihl užívat studentského života, což dnes spousta lidí nedělá. 
Už při studiu pracují od nevidím do nevidím a nestíhají vůbec stu-
dentsky žít. To není dobře. Doba studia je i o tom, že se setkáváte 
s lidmi, získáváte přátele a kontakty mezi budoucími kolegy. To je 
něco, co se pak obtížněji dohání.

Po studiích jste začal pracovat u PricewaterhouseCoopers...
To byl dokonce ještě Coopers & Lybrand – začal jsem tam pra-
covat jako daňový poradce. Když ale docházelo k fúzi s Price 
Waterhouse, posouval jsem se už do právního oddělení, ze kterého 
postupně vznikla samostatná advokátní kancelář Ambruz & Dark. 
Bylo to kolem roku 2001, kdy probíhaly velké auditní skandály, 
takže právníci byli odsouváni bokem, aby byla akceptována jejich 
samostatnost.

Jaké to bylo rozjíždět samostatnou advokátní kancelář?
Byla na to tenkrát trochu lepší doba než dnes a také jsme měli z čeho 
vycházet. Hlavně jsme ale začali postupně a dali spíše na kvalitu. 
Nezvolili jsme agresivní strategii, která se nemusí vždy vyplatit. 
Nenabrali jsme hromadu lidí, které moc neznáme, ale snažili jsme 

se spíše nastavit garantované standardy tak, aby zákazník věděl, že 
kdokoliv z naší advokátní kanceláře se ho ujme, dodá mu stejně 
dobrou službu.

Co vás na práci advokáta baví?
Právnická práce je neuvěřitelně zajímavá a pestrá. Máme samo-
zřejmě klienty, se kterými řešíme běžné problémy, ale v zásadě 
jsme spíše hasiči problémů. Přistávají u nás průšvihy, různé nestan-
dardní akvizice nebo velké restrukturalizace. V takových případech 
nemůžete jet podle šablony. Je to pokaždé hodně jiné a musíte být 
velmi kreativní. To mě na práci baví.

Kromě toho, že jste partnerem v advokátní kanceláři, jste také 
předsedou správní rady nevládní organizace Transparency 
International ČR, která mapuje stav korupce v Česku 
a přispívá k jejímu omezování. Co vás vedlo k takové aktivitě?
Jako advokátní kancelář jsme zvažovali, čím bychom mohli být 
přínosní společnosti a do čeho se zapojit tak, aby to mělo smysl 
a nebyla to jen odškrtnutá položka v tzv. pro bono aktivitách. Trans-
parency International dělá bojem s korupcí něco, k čemu máme 
blízko a můžeme tomu pomoci i odborně. Poskytujeme jim tedy bez-
platné právní poradenství a nemáme problém s tím, že budeme spo-
jováni s někým, kdo obrazně řečeno nese prapor boje proti korupci. 
Poměrně mě ta práce vytěžuje, ale moc mě baví a chci tomu dávat 
do budoucna i více času, protože cítím, že má smysl.

O korupci v Česku se dlouhodobě mluví jako o jednom 
z hlavních problémů společnosti. Chybí nám ještě nějaká 
legislativa, která by situaci mohla napravit?
Nemyslím si, že když uděláme spoustu změn v oblasti legislativy, že 
tím něco zásadního změníme. Nejdůležitější je vážně míněná vůle 
něco změnit. Když vidím některé návrhy politiků, které se snaží 
mediálně prezentovat jako ten opravdový boj s korupcí, tak si říkám, 
že je to buď neznalost, nebo vypočítavost. Několikrát jsem v tomto 
smyslu komentoval zrušení akcií na majitele. Je to jistě jeden ze 
způsobů, jak pomoci boji s korupcí, ale je to jen střípek, který má 
omezenou účinnosti. Protože se pohybuju v obchodním právu, tak 
vidím, jak snadno lze jinak anonymizovat a schovat vlastnictví čeho-
koliv. Když někdo říká, že půjde z vlády, pokud se neprosadí zrušení 
akcií na majitele, tak je to populismus, který nechce řešit skutečné 
problémy, nebo ten člověk problému prostě nerozumí.

Jaké máte další kariérní ambice?
Chtěl bych se dál věnovat právnické práci – rozhodně bych se 
nechtěl stát jen čistým manažerem. Poslední dobou jsem si pohrá-
val s myšlenkou jít na určitý čas do státní správy, vykonat něco jako 
službu státu, nahlídnout na nějakou dobu někam jinam, a pak se 
vrátit. Zajímavé by také mohlo být působit v nějaké opravdu velké 
společnosti, jenže jakmile jste jednou partnerem v advokátní kance-
láři, není moc reálné někam na určitou dobu zmizet.

A jak odpočíváte od práce?
Mám tři malé kluky, tomu nejstaršímu jsou teprve čtyři roky, tak 
si asi umíte představit, že jsem dost vytížený. Snažím se ale aspoň 
trochu sportovat, protože bez toho bych se asi úplně zbláznil. V zimě 
lyžuju a v létě hraju aktivně fotbal. Teď jsem také objevil box. Ne že 
bych zápasil, spíš jen chodím na tréninky, je to ale tak intenzivní, že 
jsem za hodinu úplně hotový. Skvěle to vyplaví adrenalin. Chodím 
často v poledne místo oběda nebo ráno a nabije mě to na celý zbytek 
dne. Můžu to jen doporučit.
text: David Povolný
foto: ondřej surý

oD aDvokátní práCE 
oDpoČíváM při

Jednou z mnoha cest, kterou se 
může vydat vystudovaný právník, 
je advokacie. Absolvent Právnické 
fakulty Masarykovy univerzity Jan 
Spáčil si toto odvětví zvolil a vůbec 
nelituje. Učarovalo mu obchodní 
právo, které je podle jeho vlastních 
slov daleko dobrodružnější, než by se 
na první pohled mohlo zdát. A když 
si potřebuje od sedavého zaměstnání 
odpočinout, jde si zaboxovat.
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Studium na Masarykově univerzitě samozřejmě 
neobnáší jen studium. Skoro by se chtělo říct, 
že je to naopak. Na každé fakultě se najdou lidé, 
kteří se snaží zábavně a přitom účelně trávit 
svůj volný čas. Hrajete divadlo, chodíte rádi 
do přírody, zajímáte se o film, chcete pořádat 
festivaly nebo sníte o kariéře moderátora v rádiu? 
V některém z mnoha studentských spolků vás 
určitě rádi uvítají.
halas! a LeMUr.mu

Halas a LeMUr.mu jsou dvě nejznámější studentská média na Masa-
rykově univerzitě. Halas informuje zejména o životě na fakultě soci-
álních studií a vychází šestkrát ročně v tištěné i virtuální podobě. Má 
za sebou dlouhou historii, vydává se už od roku 1992 a psal do něj 
za svých studií i bývalý ministr Ondřej Liška.

V posledních dvou letech začal fungovat také studentský portál 
LeMUr, do nějž studenti z celé univerzity píší nejen o dění na uni-
verzitě, ale také o kultuře a studentském životě v Brně. V redakcích 
obou časopisů vždy rádi uvítají nové nadšené psavce.
http://www.casopishalas.cz/ a http://www.lemur.mu/

nadační fond studentů filozofické fakulty

Nadační fond studentů Filozofické fakulty je dobrovolnická orga-
nizace, která sdružuje studenty napříč obory, a vytváří tak kulturně 
společenské zázemí jak na fakultě, tak na celé univerzitě.
Pořádá Reprezentační ples Filozofické fakulty MU, lampionový prů-
vod u příležitosti Mezinárodního dne studentstva či hudební festi-
valy Semestrstart a Semestrend k zahájení a ukončení akademického 

roku. Připravuje také VíkendoFFku pro prváky a je možné se u něj 
ucházet o finanční prostředky na vlastní studentské projekty.
http://www.phil.muni.cz/wnfs

evropská asociace studentů práva brno

ELSA (European Law Students’ Association), která má i svoji aktivní 
brněnskou pobočku, se řadí mezi největší studentské organizace na 
světě. Členem se může stát každý student práv. Po celý rok pořádá 
nejrůznější přednášky, semináře, letní školy, ale také veletrh pracov-
ních příležitostí. Můžete si přes ni zařídit i stáž v zahraničí. ELSA 
dnes sdružuje na 30 tisíc studentů práv v 41 evropských zemích na 
více než 200 univerzitách.
http://brno.elsa.cz/

spolek mediků a IfMsa cz

Svoje spolky mají i medici. Na Masarykově univerzitě tradičně 
působí Spolek mediků, který organizuje plesy (imatrikulační a jarní) 
a nepravidelné charitativní akce jako Medici Malým Marodům. 
Organizuje také soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti 
nebo pořádá burzy učebnic. Vedle toho je tu také IFMSA (Meziná-
rodní federace asociací studentů medicíny), která zprostředkovává 
zahraniční výzkumné i klinické stáže, organizuje velkou Smoke Free 
Party nebo pořádá proslulou Medvídkovou nemocnici.
http://spolek1.med.muni.cz/ a http://ifmsa.cz 

spolek přírodovědců a biomania

Spolek přírodovědců je sdružením všech příznivců přírodních věd, 
které vytváří řadu příležitosti pro setkávání a poznávání. Snaží se 
tak rozvíjet kulturní, společenský i vědecký život na přírodovědecké 
fakultě, Masarykově univerzitě, v městě Brně i v jeho okolí. Již tra-

dičně se podílí na organizaci popularizační akce Noc vědců, pořádá 
tematicky laděné besedy, přednášky a semináře. Jakýkoliv milovník 
vědy a bádání zde má dveře otevřené.

Mladší přírodovědecký spolek Biomania vznikl jako iniciativa stu-
dentů s hlavním cílem spojovat posluchače různých přírodovědných 
a biomedicínských oborů. Pořádají velkou přírodovědeckou party 
a popularizační vědecké konference.
http://spolek.sci.muni.cz/  
a http://www.biomania.cz/

Pro/fi/divadlo a kočovná filosofická 
divadelní společnost

Na Masarykově univerzitě se vynořuje a zaniká celá řada student-
ských divadel, největší trvalky jsou ale na fakultě informatiky a na 
filozofické fakultě. Studentský soubor na FI vznikl v roce 1998. Stu-
denti vždy v jarním semestru pečlivě připravují vybranou inscenaci, 
jejíž premiéra i repríza, která je zpravidla derniérou, se uskuteční 
v květnu. V posledních letech uvedli třeba Pulp Fiction, Romeo 
a Juliana nebo Ptákovinu.

Kočovná filosofická divadelní společnost se zpravidla skládá ze 
studentů oboru filozofie, kteří se snaží prostřednictvím svých ori-
ginálních her podívat na nějaký filozofický problém. Diváci se tak 
mohli seznámit třeba s problematikou Platónových idejí, když prin-
cezna volila, který princ je ten pravý. Jindy si zase divák prošel celý 
vývoj filozofického názoru na čas v muzikálové podobě.
http://www.fi.muni.cz/divadlo/  
a http://www.phil.muni.cz/fil/divadlo/

Pěvecký sbor MU a symfonický orchestr MU

Pěvecky sbor i Orchestr Masarykovy univerzity sdružuje hudební 
nadšence ze všech devíti fakult. Šedesátičlenný sbor patří mezi nej-

lepší amatérské soubory v Evropě, vyhrál řadu ocenění na mezi-
národních festivalech. Pravidelně navíc nabírá nové členy z řad 
studentů. Zpívá klasiku, lidové písně i spirituály, vystupoval ale 
i s metalovou legendou Manowar.

Orchestr má v repertoáru také díla od baroka až po současnost, 
hlavně však ta méně populární. Jeho filozofií je totiž dostat do pově-
domí posluchačů neznámé skladby. Členství nabízí nejen skvělý 
hudební zážitek, ale i víkendové výlety, večírky a minimálně dva 
koncerty ročně. Letní sezonu 2011 dokonce orchestr završil vystou-
pením na Trutnov Open Air festivalu.
http://www.orchestr.muni.cz/
a http://www.sbormuni.com/

filmový festival fakulty informatiky MU

Přátelé filmového umění jistě ocení filmový festival, který každo-
ročně pořádá fakulta informatiky. Celovečerní promítání nabízí 
krátkometrážní filmy, které vznikly pod rukama studentů v průběhu 
předchozího roku. Filmy hodnotí nejen porota, ale i samotní diváci. 
Společně tak rozhodnou o tom, komu bude udělena cena Filmo-
bola – maskota celého festivalu.
http://festival.fi.muni.cz/

International student club

International Student Club je nezisková studentská organizace, jež 
vznikla s cílem pomoct při výměně studentů, kteří přijíždějí na Masa-
rykovu univerzitu studovat ze zahraničí. Členové klubu proto pomá-
hají nováčkům na univerzitě najít nové přátele a spolužáky, zabydlet 
se v Brně a vůbec úspěšně studovat. Pořádají pro ně výlety po celé 
ČR, tematické večírky a další aktivity. Pro každého českého studenta 
je to skvělá příležitost, jak se seznámit a pocvičit v jazyce.
http://isc.muni.cz/

studentský život na 
Masarykově univerzitě 
nabízí spoustu příležitostí

text: Monika hořínková a David Povolný
foto: archiv Muni.cz a studentských spolků

Moderujte v rádiu, točte filmy, zpívejte 
ve sboru, hrajte divadlo nebo vydávejte 

časopis. to všechno na Masaryčce.
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město studentů (a šalin)město studentů (a šalin)

Sraz na Čáře pod hodinami a pak šalinou na 
Prýgl. Co dělat, když čar je na mapě spousta 
a všude jezdí jenom tramvaje? Příchod do 
nového města – tedy do Brna – znamená 
nutnost zorientovat se nejen v ulicích, ale 
také v místním názvosloví a v tom, které z těch 
tajemných slůvek budete využívat ke svému 
prospěchu.

čáry máry

Tak třeba již zmíněná Čára. Česká ulice (paradoxně v centru morav-
ské metropole) byla dříve známá spíše pro vysokou koncentraci 
knihkupectví. Těch již sice ubylo, ulice však svůj věhlas neztratila, 
neboť na jednom z jejích rohů visí hodiny, které fungují jako nej-
důležitější meeting point v Brně. „Pod hodinama“ nikdy nebudete 
čekat sami a možná se i seznámíte.

Je to ideální výchozí bod, pokud nevíte, co s načatým večerem, 
a vlastně i v případě, že máte dopředu jasno. Ať se vydáte pěšky 
kterýmkoliv směrem, do deseti minut potkáte několik hospůdek, 
klubů, čajoven, není to daleko ani do kina nebo divadla a roman-
tické duše ocení, že velký park s hradem Špilberk je hned za 
rohem. Nutno ovšem podotknout, že od té doby, co stojí falický 

hodinový stroj i na náměstí Svobody, hodiny na Čáře mají v Brně 
konkurenci.

kudy kam

Z České jezdí tolik šalin (tedy tramvají) a trolejbusů, že se 
odtud dostanete téměř kamkoliv. A kdyby to nešlo přímo, 
na Mendlák nebo Hlavas, tedy další dvě důležité hromadně 
dopravní křižovatky, se dostanete za pár minut. A abyste nemu-
seli přemýšlet při každé cestě nad jízdenkou, vyplatí se mít 
šalinkartu, kartičku, se kterou můžete cestovat neomezeně ve 
dne v noci, i kdybyste měli jezdit z jedné konečné na druhou. 
A co taková věc stojí? Čtvrtletní šalinkarta vás teď vyjde na 
640 Kč, a pokud bydlíte v Jihomoravském kraji, ušetříte díky 
ní i za jízdenku domů.

Při životě v Brně využijete ještě jednu kartičku – ISIC, která 
slouží jako takový občanský průkaz studenta. Otevřete s ní 
spoustu dveří (třeba do non-stop počítačové učebny), najíte 
se díky ní v menze nebo si půjčíte něco na čtení ve školních 
knihovnách. S ISICem ale také dostanete příjemnou student-
skou slevu ve většině muzeí, divadel, v kině i v některých 
obchodech. A to nejen v Brně, ale také po celé Evropě a možná 
ještě dále.

A co že znamená ten Prýgl? Věřte tomu nebo ne, tak říkají 
Brňáci své přehradě. Ideální místo pro ty, kteří hledají klid 

slovníček pro přežití v brně

Šalina – tramvaj nebo električka, dle vlastního slovanského 
gusta.
Šalinkarta – tramvajenka, lítačka, jinými slovy kartička, 
která umožní neomezené cestování hromadnou dopravou 
po Brně, navíc za docela příjemně nízký poplatek.
Čára – roh ulice České a Joštovy, zásadní meeting-point.
Rozjezd – dispečersky geniální počin Dopravního podniku 
města Brna, díky kterému se každou (půl)hodinu v noci 
rozjíždí od Hlavního nádraží autobusy do všech koutů města.
Masaryčka, Muni – vaše milá univerzita, 
která na vás čeká s otevřenou náručí.

kolik stojí život v brně

Postel v dvoulůžkovém pokoji na měsíc – 2000 – 3500 Kč
Čtvrtletní šalinkarta – 640 Kč
Porce jídla v menze – 20-50 Kč
Čínské nudle s omáčkou – 20 Kč
Studentský last minute lístek do divadla – od 50 Kč
Studentský lístek do kina – 80-129 Kč

isiC vám v Brně a na Masaryčce poslouží 
jako takový občanský průkaz studenta.

a kousek přírody přímo v Brně. Podobných kousků přírody je 
ale v Brně celá řada. Zajít si můžete do poklidného Mariánského 
údolí nebo na vršek Hády, který plynule přechází v Moravský 
kras se slavnou propastí Macocha. Můžete vyrazit taky do měst-
ské části Kohoutovice do hájenky, na Stránskou skálu proslu-
lou svými archeologickými nálezy nebo třeba na hrad Veveří. 
Nemusíte ani odjet z Brna, abyste byli na výletě.

šaliny už nejezdí? žádný problém!

Tah nočním Brnem se protáhl a vy si najednou uvědomíte, že jste už 
pár hodin nepotkali jedinou šalinu. Co teď? Třikrát se nadechněte, 
rozhlédněte se kolem a vydejte se na nejbližší zastávku. Každou 
hodinu (a někdy i častěji) Brno prošpikovávají rozjezdy, tedy noční 
autobusy, které se vždycky v celou potkávají na Hlavním nádraží, 
takže můžete v klidu přestoupit na autobus, který vám zastavuje 
třeba přímo pod oknem. Autobusy na sebe poslušně čekají, takže 
většinou máte při přestupu dost času, abyste zahnali hlad v asijském 
rychlém občerstvení.

Brno toho studentům prostě nabízí dost na to, aby si mohli svůj 
studentský život náležitě vychutnat. Asi proto se stalo tak oblíbeným 
studentským městem. Opravdu stojí za to prožít nejlepší roky svého 
života právě tady.
text: Jana Počtová
foto: David Povolný, ondřej surý a veronika tomanová

nemusíte ani odjet 
z Brna, abyste byli 
na výletě. příroda 

je tu všude.
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Potkala Dalajlámu, pracovala s Maory, prošla 
si studentskou stávkou. To vše už stihla zažít 
Petra Kykalová, studentka francouzštiny 
a environmentalistiky na filozofické fakultě 
a fakultě sociálních studií. Kdyby jí ještě na 
střední škole někdo řekl, jak dobrodružné budou 
její studentské roky, nevěřila by mu.

Pocházíš z Hradce Králové. Čím to, že ses ocitla jako 
studentka v Brně?
Brno nikdy mým cílem nebylo, jsem hradecký patriot. Rozhodly 
přijímačky. Ale nakonec jsem ráda, že jsem nezůstala doma. Každý 
student by měl jít studovat někam mimo své bydliště, aby mohl na 
svůj domov nahlédnout odjinud, zjistit, co tam chybí, a přinést nové 
impulsy. Kdybych tenkrát neodešla do Brna, neobjevila bych vůbec 
environmentalismus. Brno je plné skvělých lidí, kteří jsou otevření 
nejrůznějším alternativám. Po zelené stránce město opravdu dýchá.

Jak se studentka francouzštiny dostane k tématům životního 
prostředí?
Na Masarykově univerzitě si můžeme zapsat volitelné předměty 
z jakéhokoliv oboru z jakékoliv fakulty. Ve studijním katalogu jsem 
narazila na environmentální etiku, absolvovala ji a pak nadšeně cho-
dila na další podobné předměty. Nakonec jsem obor začala studovat.

Co říkáš na studium oboru, který v Brně teprve nedávno 
oslavil deset let existence?
Jsem nadšená. Nejde o žádné memorování, spíš o přemýšlení nad 
tématy, diskuzi a nadhled. Skvělé je, že máme spoustu exkurzí na 
ekofarmy nebo do oblastí, jako je rumunský Banát, kde si potomci 
přistěhovalých Čechů udržují životní styl devatenáctého století.

Cestovatelské zkušenosti máš i mimo školní exkurze. V rámci 
Erasmu jsi pobyla na Univerzitě Julese Verna…
Právě tam mě potkala studentská stávka, půl semestru se vůbec neu-
čilo. Volný čas jsem využila k cestování po celé Francii.

Po návratu z Erasmu jsi pracovala na Novém Zélandě, 
procestovala jihovýchodní Asii a půl roku se starala o Sluneční 
školu v himálajské vesnici Kargyak. Jak ses k tomu dostala?
Když mi bylo patnáct, přestala jsem ze solidarity se zvířaty jíst maso. 
Poté jsem začala jezdit na akce hnutí Brontosaurus a Hnutí Duha, abych 
sázela stromy a pečovala o přírodu. Když jsem nastoupila na fildu, 
uvědomila jsem si, že chci učit. Rozhodla jsem se pomoc zaměřit na 
lidi. S přítelem jsme objevili výzvu občanského sdružení Surya, které 
hledalo pár na zajištění zimního chodu Sluneční školy v Indii. Šli jsme 
do toho, ještě před tím jsme ale procestovali Nový Zéland, protože to 
byl dlouholetý sen mého přítele. Na ekofarmě, kde jsme pracovali mezi 
Maory, jsme vydělali peníze a z těch pak zaplatili další cesty.

Jaký byl návrat do předchozího života?
První měsíc jsem si musela vyhradit na aklimatizaci. Koukala jsem 
kolem a vyhodnocovala obě kultury, snažila se vzít si z obou to 
nejlepší. Po měsících bez knih jsem byla celá divá do studia a na 
přednášky chodila s obrovským nadšením. To mi zůstalo doteď, 
nejraději bych studovala celý život.

Říkala jsi, že by měli lidé zkušenosti odjinud využívat 
k obohacení domova. Daří se ti své zážitky přenášet?
Letos jsem v Hradci Králové uspořádala první férovou snídani. Jedná 
se o piknikové setkání lidí, kteří sympatizují s myšlenkou fair trade. 
Také bych tam chtěla přivést guerilla gardening, jako je například 
vysazování ředkviček do parku. Je to vtipné upozornění na dnešní 
skomírající zahrádkaření, kdy lidé přestávají pěstovat své domácí 
plodiny a kupují je nesmyslně dovážené přes půl světa.

O té práci sní spousta studentů, nejen 
ekonomických fakult. Mít tak svoji firmu a moci 
rozhodovat o tom, kam bude směřovat, malují si 
v duchu, když běhají z přednášky do knihovny 
a z knihovny k počítači.
O něčem takovém se lehce sní, ale mnohem hůř se k tomu člověk 
dostane. Kromě toho, že musí překousnout spoustu hodin strávených 
ve škole, to chce minimálně dobrý nápad a nějaké zkušenosti. Moc 
dobře si to uvědomují studenti Ekonomicko-správní fakulty Masa-
rykovy univerzity Michal Pašek (na fotce vpravo) a Jaromír Vojtaj, 
kteří se v roce 2011 kvůli získání nových zkušeností přihlásili do 
národní on-line soutěže v řízení podniku prostřednictvím počítačové 
simulace. A nakonec ji celou vyhráli.

Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodli věnovat svůj čas 
takové soutěži?
Pašek: Inzerátu, že se něco takového pořádá, jsem si všiml na webu 
fakulty. Přišlo mi zajímavé, že by nás to mohlo někam posunout, tak 
jsem šel za Jardou, že bychom to mohli zkusit.
Vojtaj: Nejdřív jsme ale vůbec nevěděli, o co jde, hodili jsme sami 
sebe do vody. Věděli jsme jen základní věci a to, že společnost, která 
všechno pořádala, působí po celém světě, což nás taky lákalo.

Jak soutěž vypadala?
Vojtaj: Jde o simulaci firmy. Na počítači se nastavují různé para-
metry, které kopírují rozhodnutí jako ve skutečném podniku. Řešili 
jsme třeba to, za jakou cenu a kolik výrobků budeme prodávat, 
kolik investujeme do kapitálu, do propagace nebo do výzkumu. 
Vždycky jsme na to měli určitý čas a pak všechno odeslali. V dal-
ším kole jsme se dozvěděli, zda jsme cenu trefili a jak si naše 
firma vedla.

Pašek: Produkt jsme mohli spoluvytvářet, takže jsme třeba nastavo-
vali jeho barvu. Později jsme zjistili, že to sice nikdo jiný nedělal, 
protože to nebylo nutné, ale nás to bavilo.

Kolik vám to zabralo času?
Vojtaj: Celá soutěž trvala asi dva měsíce. Měla kolovou strategii, 
vždycky jsme dostali finanční zprávu, na tu reagovali, všechno 
odeslali a čekali na výsledky. Finále už ovšem bylo náročnější, 
tam jsme měli na rozhodnutí jen deset minut. V nižších kolech 
jsme doma bojovali proti sobě, zkoušeli různé strategie. Jenže 
jak už se hodně známe, tak jsme měli tendence dělat oba ty samé 
kroky.
Pašek: My totiž studujeme stejné obory, máme tytéž předměty 
a v Brně spolu i bydlíme. V soutěži to pak ale byla výhoda, skoro 
jsme se nedomlouvali, co uděláme v dalším kroku, protože jsme se 
synchronizovali.

Do jaké míry se simulace blížila skutečnosti?
Pašek: Po finále nám všichni říkali, že hodně, ale my jsme oba 
přesvědčení, že to tak není. Přece jen jsme ovlivňovali pouze šest 
faktorů, což je na normální firmu málo.
Vojtaj: Kdyby byla soutěž bližší realitě, tak bychom se možná 
zbláznili (směje se).
Pašek: Ale jsme moc rádi, že jsme do toho šli. Minimálně do životo-
pisu se nám tahle zkušenost bude hodit, některé firmy berou tuhle 
akci jako hodně prestižní. A třeba předávání cen v rezidenci americ-
kého velvyslance bylo taky fajn.

Mimochodem, svůj tým jste pojmenovali Tardis. Podle čeho?
Vojtaj: Oba máme úchylku na britské seriály. Tardis je stroj času 
ze seriálu Dr. Who.
text: Martina fojtů
foto: ondřej surý

Brno mi 
ukázalo 
zelenou

text: Martina Pelcová
foto: Pavla ondrušková

nejdřív jsme ale vůbec 
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Možná jste to také zažili. Chcete babičce 
ukázat fotky z dovolené, jenže se k ní hned tak 
nedostanete a poslat jí je e-mailem neexistuje, 
protože babička chodí kolem počítače obloukem 
a s velkým respektem. Podobné potíže řešila 
se svými prarodiči i skupina studentů Fakulty 
informatiky Masarykovy univerzity. A zdá se, 
že je vyřešili. Vymysleli webový operační systém 
pro seniory s názvem Celebrio a s nápadem teď 
bodují v českých i zahraničních softwarových 
soutěžích.

„Babička určitě nepotřebuje dvacet řešení, jak na počítači něco udělat, 
a už vůbec ne to, aby na ni skákala chybová hlášení, s nimiž si nepo-
radí. Ona potřebuje něco jednoduchého,“ naznačuje Martin Novák, 
s jakou myšlenkou spolu s kamarády do celého projektu šli.

V čem je váš nápad tak inovační?
Chtěli jsme odstranit několik problémů, které jsou pro seniory při 
práci na počítačích jen obtížně zvladatelné. Celebrio dělá spoustu 
věcí za ně, nemusí se zabývat antivirem, správou systému nebo 
aktualizacemi, všechno se děje na pozadí. Systém má velké ikony, 
jednoduché aplikace, takže ho může velice dobře ovládat i člověk, 
který s počítači jinak nemá zkušenosti. Když mi chce třeba babička 
napsat zprávu, nemusí si pamatovat můj mail, ale stačí jen klepnout 
na obrázek s mojí fotkou.

Měli jste při vyvíjení nějakou zpětnou vazbu?
Věděli jsme, že musíme všechno poctivě testovat na naší cílové 
skupině. Proto jsme se spojili s univerzitou třetího věku Masary-
kovy univerzity, na jejíchž posluchačích jsme systém zkoušeli. Bylo 
úžasné vidět, jak oceňovali už jen to, že se někdo zajímá o problémy 
jejich věkové kategorie.

Nápad oceňovali i odborníci na soutěžích. Na jakých přesně?
Vyhráli jsme celostátní fi nále Imagine Cup, což je soutěž, kterou 
pořádá fi rma Microsoft. V ní jde hlavně o software, takže porotci 
hodnotili kladně to, že jsme měli zajímavý nápad a výborně ho zpra-
covali. První místo jsme získali i v soutěži Nápad roku společnosti 
Vodafone. To je pro změnu soutěž podnikatelských záměrů, která 
nám dala vědět, že máme výborně zpracovaný podnikatelský záměr 
a můžeme na podnikání s Celebriem zbohatnout. No a v celosvěto-
vém fi nále Imagine Cupu jsme skončili sedmí.

Finále se konalo v New Yorku, byla to ohromná akce pro týmy 
z celého světa. Jak jste si to užili?
Měli jsme se úžasně, Microsoft se o nás královsky postaral. Všechny 
soutěžící a jejich doprovod, porotce nebo třeba novináře, zkrátka 
několik stovek lidí ubytoval ve čtyřhvězdičkovém hotelu. Firma nám 
zařídila i soukromou prohlídku Liberty Island, kde stojí socha Svo-
body, a na večírek na konci soutěže si taky jen pro sebe rezervovala 
celý ostrov. Samotná soutěž měla ohromně energickou atmosféru. 
Když šel někdo při vyhlašování na pódium, tak všichni kolem něj 
slavili, jako by vyhrál olympiádu.

A jaké jste měli na Celebrio ohlasy tam?
Spoustu kladných. Nepostoupili jsme sice do nejužšího fi nále, ale 
jeden z porotců, který o tom rozhodl, nám říkal, že sám vůbec neví 
proč. Chválil nás i viceprezident Microsoftu pro střední a východní 
Evropu. Toho jsme docela rozesmáli na prezentaci. Stěžoval si, že jeho 
rodiče počítačům moc nerozumí, tak jsem mu řekl, že mu dodáme 
Celebrio a pomůžeme tenhle problém vyřešit. Ocenil nás i jeden pro-
fesor z Harvardu, který se pak za námi ještě několikrát zastavil a dával 
nám tipy, jak systém ještě vylepšit. Nasbírali jsme spoustu kontaktů.

A co plánujete se systémem udělat teď?
Rádi bychom ho ještě do konce roku 2011 začali prodávat, aby ho lidé 
mohli koupit svým rodičům nebo prarodičům jako vánoční dárek.
Text: Martina Fojtů
Foto: Pavla Ondrušková

Operační systém pro 
seniory vyhrál i v soutěži 

nápad roku.

Nejvíc baví devětadvacetiletého Petra Kukučku 
technika a práce s přístroji. Právě dokončuje 
svůj doktorát z chemie životního prostředí a má 
za sebou stáž v Německu a několik zahraničních 
konferencí. Hlavní je podle něj nenechat se 
odradit případnými neúspěchy.

Proč sis vybral Masarykovu univerzitu?
MU měla dobré jméno a já jsem chtěl studovat chemii. Podával jsem 
si přihlášky na různé školy, ale nakonec jsem zvolil Brno, protože je 
to studentské město a také sem šli i někteří spolužáci. To očekávání 
studentské atmosféry ve městě se mi pak potvrdilo. Vždyť čtvrtina 
obyvatel jsou tu studenti!

Věděl jsi, do čeho jdeš?
V podstatě ano. Byl jsem se podívat na dnech otevřených dveří 
fakulty. Viděl jsem vybavenost laboratoří a to mě nalákalo. Dnes 
máme i Dny chemie nebo jiné akce, na kterých se středoškoláci 
můžou podívat na naše pracoviště, mohou si vyzkoušet pokusy 
v laboratořích a zjistit, jestli by je to bavilo.

Čemu se teď věnuješ ty?
Především analytické chemii životního prostředí, sledování látek 
v prostředí, například dioxinů nebo třeba zpomalovačů hoření. 
Zatímco dioxiny jsou nechtěné produkty lidské činnosti, zpoma-
lovače hoření jsou průmyslově a ve velkém množství vyráběné 
chemikálie přidávané do spousty výrobků, s nimiž přicházíme 
denně do kontaktu: elektronika, stavební materiály, nábytek, ale 
i textil. Ty pak mají nežádoucí účinky na lidský organismus, 
mohou narušovat hormonální cykly, vývoj organismu či imunitní 
systém. 

O tom také píšeš svoji závěrečnou práci?
Moje dizertační práce je zaměřená na dálkový transport látek v pro-
středí. Některé látky se totiž mohou vzduchem nebo vodou dostávat 
až do míst, kde nikdy nebyly používány. Proto byly často deteko-
vány například v polárních oblastech.

Co považuješ za svůj největší úspěch?
Chtěl jsem vždycky pracovat s těmi přístroji, které teď obsluhuji. 
Asi tak jako je to v tom známém vtipu: Jaký je rozdíl mezi klukem 
a dospělým? – Pouze v ceně jejich hraček. A to skutečně potvrzuji. 
Úspěchem je třeba zavedení a ověření různých metod, které se už 
mezinárodně používají.

Jak jsi spokojený s těmi nynějšími „hračkami“, se kterými 
pracuješ?
Moc. Naše pracoviště získalo různé projekty a grantové fi nanční 
zdroje, takže to byl velký vývoj. Nakoupili jsme nové přístroje, roz-
víjela se technika, přibyla spousta nových studentů. Současné pro-
story nám ale už nestačí, takže se příští rok bude pracoviště stěhovat 
do nového pavilonu. 

Co je důležité pro to, aby člověk mohl uspět na poli vědy?
Musí se obětovat, být zapálený pro danou věc a hlavně se nesmí 
nechat odradit případnými neúspěchy.

Nakolik je vlastně vysokoškolská chemie odlišná od té 
středoškolské?
Po střední škole to může člověku ze začátku připadat těžké. Výborné 
jsou ale názorné pokusy – laboratorní cvičení, která pomohou poro-
zumět tomu, o čem se přednáší. Analytická chemie je spíš přípravná, 
testujeme určité postupy a pak je aplikujeme na vzorky životního 
prostředí, které přijdou. Výsledky pak lze použít třeba ke sledování 
osudu látek v životním prostředí nebo tzv. environmentální foren-
sice, což je jako detektivka. 

Výsledky vašeho pracoviště jsou vidět i v zahraničí, s jakými 
univerzitami spolupracujete?
Naše pracoviště je hodně týmové. Snažíme se o komplexní přístup. 
Zabýváme se celkovým hodnocením stavu životního prostředí. 
Například chceme zjistit, zda má znečištěné životní prostředí vliv na 
výskyt rakoviny v různých oblastech – jestli je tam nějaká souvislost. 
A právě naši zahraniční partneři toto hodně oceňují. Spolupracujeme 
například s univerzitou v americkém Oregonu, v britském Lancas-
teru, ale i s dalšími univerzitami v Německu, Švédsku, Švýcarsku, 
Dánsku a tak dále. Taková spolupráce je skutečně obohacující.

Studentské město 
a chemie?
Ideální kombinace

Text a foto: Pavla Ondrušková

Studenti pomáhají 
babičkám a dědům.
Zabodovali 
i v new Yorku
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Jestli se někdo bojí, že se výkony v tělocviku 
poměřují s výkony top sportovců, kteří na 
univerzitě studují, může to zrovna pustit z hlavy. 
Je to spíš naopak. Tělocvik, který je pro některé 
na střední škole jen nutným zlem, si na univerzitě 
spousta lidí poprvé v životě oblíbí. Každý si totiž 
může vybrat sport, jaký ho baví.

Jak to funguje? Všichni studenti bakalářského stupně studia si musí 
povinně zapsat dva semestry tělocviku. Univerzita se tím chce aspoň 
trochu postarat o oddych studentů, kteří přece jen hodně sedí na 
přednáškách, za počítačem a v knihovně, a když si chtějí jít někam 
zasportovat, stojí je to v komerčních centrech velké peníze.

Zatímco na střední škole žáci většinou v každé hodině tělesné 
výchovy dělají jiný sport, na univerzitě si jako tělocvik vyberou 
jeden, na který pak chodí celý semestr.

Výběr je opravdu široký, nabídka sportů má každý semestr něko-
lik desítek položek. Najdou se v něm ty nejoblíbenější sporty, jako 
je fotbal, florbal, volejbal nebo basketbal a různé druhy aerobiku, ne 
úplně masové disciplíny, jako například capoeira, golf nebo softbal. 
Při výběru sportu se vyplatí podívat se na bližší informace, kde se 
daný tělocvik učí. Masarykova univerzita má spoustu sportovišť, 
takže není tak těžké naplánovat si hodinu tak, aby to měl člověk do 
školy přes ulici.

Chodit si zasportovat ovšem můžete i po splnění dvousemestrální 
povinnosti. Vybírat je pak možné z nabídky volitelných předmětů 
nebo placených kurzů. Oblíbenou variantou jsou i výcvikové kurzy. 
S partou kamarádů se můžete vydat třeba sjíždět slovenské řeky, na 
jižní Moravu na kola nebo na túry po rumunských horách.

sport si na univerzitě užijí profesionálové i laici

Do zajímavých situací se občas dostávají studenti fakulty sportov-
ních studií. Přijdou na hodinu gymnastiky a vedle nich cvičí dívka, 
která na každém náčiní vypadá, že se u něj snad narodila. Nenaro-
dila, ale odmala na něm trávila téměř každý den. Ta dívka je totiž 
Jana Šikulová, gymnastka, která má doma třeba stříbrnou medaili 
z mistrovství Evropy. Není rozhodně jediný profesionální sportovec, 
který na fakultě studuje, najde se jich tady spousta. A také na jiných 
fakultách.

Ke zjištění, že odborné vzdělání se jim po ukončení kariéry bude 
hodit, dospěly třeba i basketbalové vicemistryně světa Hana Horá-

ková a Eva Vítečková nebo kdysi nejlepší evropský triatlonista Filip 
Ospalý. „Triatlon není jako fotbal nebo hokej, kterými se špičkový 
sportovec zajistí na celý život. Já se jednou budu muset živit něčím 
normálním, abych zajistil rodinu. Proto jsem se přihlásil na vysokou, 
jsou to moje zadní vrátka,“ vysvětlil Ospalý, co ho vedlo k tomu, že 
vystudoval ekonomicko-správní fakultu.

Mimochodem ač hokejista, podobně přemýšlel ještě za minulého 
režimu trenér Josef Augusta. Muž, jenž dovedl českou hokejovou 
reprezentaci ke třem titulům mistrů světa, má také magisterský titul 
z Pedagogické fakulty MU.
text: Martina fojtů
foto: archiv MU

Jsou sportovci, kteří čekají na velké vítězství 
celou kariéru. A třeba se ho nikdy nedočkají. 
Ale jsou i ti šťastnější, kteří příležitost užít si 
oslavy po zisku velké medaile dostanou brzy. 
Basketbalistka Jana Veselá jich zažila spoustu. 
Už jako 18letá vyhrála s juniorskou reprezentací 
světový šampionát. Veselá ale zvládla vybojovat 
i akademický titul.
A má celou řadu dalších úspěchů. V roce 2005 vybojovala titul 
mistryň Evropy s dospělým výběrem, pět let nato druhé místo na 
mistrovství světa. Chlubit se může také vítězstvím v ženské NBA. 
A nejen tím. Na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity 
vystudovala obor Regenerace a výživa ve sportu a učitelství tělesné 
výchovy. Jak to všechno ve svých 28 letech stihla? „Občas to bylo 
složité, ale šlo to. Člověk aspoň pořád neřešil jen basketbal,“ vzpo-
míná Veselá.

Proč jste se rozhodla jít na vysokou školu?
Chodila jsem na sportovní gymnázium, ale dlouho předtím, než 
jsem ho dokončila, jsem věděla, že bych ráda pokračovala někam 
na vysokou. Chtěla jsem mít nějaké vzdělání, a ne pořád jenom hrát 
a trénovat. Rozhodovala jsem se mezi Prahou a Brnem, takže když 
jsem přestoupila do brněnských Žabovřesk, bylo jasné, že půjdu 
na univerzitu do Brna. Moc ráda na to vzpomínám, bylo to skvělé 
období. Poznala jsem spoustu nových lidí, našla si kamarády, kteří 
nám – studovala jsem totiž i se spoluhráčkou Evou Vítečkovou – 
chodili fandit. I učitelé nám vycházeli vstříc.

Mimochodem, zažila jste ve škole sport, který by vám nešel?
Se sportem já obecně nemám problém, bavilo mě vždycky všechno. 
Ale jsou věci, jako například gymnastika, které my vysocí lidi moc 
nemusíme. Vymyslet a předvést nějakou sestavu pro mě bylo dost 
krušné (směje se).

Po škole jste přestoupila do španělské Valencie a zahrála si 
i ženskou NBA. Jak se vám povedlo získat americké angažmá?
Hráčky se tam dostávají většinou přes draft, kam se musí přihlásit, 
a kluby si mezi nimi vybírají. Já to měla jinak. Už pár let předtím, 
než jsem ve Státech nastoupila, mě kontaktoval trenér Seattlu, který 
si mě vyhlédnul v Evropě a sám mi angažmá nabídnul. Zahrát si 
v Americe byl vždycky můj sen. Ale samozřejmě jsem pak byla 
trochu v šoku, že se mi to vážně povedlo.

Splnil pobyt v Seattlu vaše očekávání? S týmem jste vyhrála 
titul, ale určitě jste chtěla odehrát víc minut.
Určitě ano, pro mě to byla především ohromná zkušenost, potkala 
jsem nejlepší hráčky světa. Chtěla jsem zjistit, jak to tam chodí, 
a zažít život ve Spojených státech, a to se povedlo. Americká liga 
funguje trochu jinak, než jsem byla zvyklá. Základní herní pětice je 
víceméně daná a k tomu se nabírají hlavně náhradnice. Nehraje se 
tak kolektivně, ale většinou na dvě hlavní hvězdy. I když v Seattlu 
jsme to měly jinak. Evropskému pojetí basketbalu jsme se blížily 
minimálně v tom, že jsme hrály týmověji.

Teď jste ovšem hráčka Valencie. Dá se život basketbalistky ve 
Španělsku porovnávat s tím českým?
Ve Španělsku se trénuje o hodně víc, příprava před sezonou se dá 
označit slovem dril. Španělé jsou hodně soutěživí a občas až agre-
sivní, takže i tréninky berou jako zápas.

Je Valencie váš poslední basketbalový cíl, nebo si chcete 
vyzkoušet ještě jiný klub?
Přiznám se, že příliš neplánuju. Basketbal chci ještě nějaký rok hrát, 
ale jestli kariéru zakončím ve Španělsku, to opravdu nevím. Kdy-
bych odešla, tak určitě někam do okolních zemí, do Francie nebo 
do Itálie. Stejně tak netuším, co budu dělat, až jednou skončím. Jistě 
můžu říct snad jen to, že trenérkou se asi nestanu, protože já moc 
trpělivosti na to, abych někoho vedla, nemám (směje se).
text: Martina fojtů
foto: archiv Jany veselé

Jestli se někdo bojí, že se výkony v

tělocvik? vyberte si, co vás bude bavit nejvíc

aerobik na velkých míčích, step aerobic, badminton, balet, bas-
ketbal, florbal, fotbal, futsal, golf, in-line bruslení, jogging, 
jóga, karate, nordic walking, plavání, posilovna, sebeobrana, 
spinning, squash, snowboarding, tai-chi, tenis, volejbal, 
základy capoeiry...

sportovci, kteří mají diplom 
z MU nebo na ní studují

Josef Augusta  absolvent pedagogické fakulty, jako 
trenér dovedl českou hokejovou 
reprezentaci ke třem titulům mistrů světa

Hana Horáková  absolventka fakulty sportovních studií, 
vicemistryně světa v basketbalu

Šárka Kašpárková  absolventka pedagogické fakulty, 
mistryně světa ve trojskoku

Tomáš Slavík  student fakulty sportovních studií, mistr 
světa ve fourcrossu

Jana Šikulová  studentka fakulty sportovních studií, 
vicemistryně Evropy ve sportovní 
gymnastice

Karel Večeřa  absolvent pedagogické fakulty, bývalý 
fotbalista a trenér

Ivana Večeřová  absolventka ekonomicko-správní fakulty, 
vicemistryně světa v basketbalu

Eva Vítečková  absolventka fakulty sportovních studií, 
vicemistryně světa v basketbalu

nechtěla jsem 
řešit pořád 

jen basketbal

ve škole jsem poznala 
spoustu nových lidí a našla 

si kamarády, kteří nám 
chodili i fandit.

Jak je to  
s tělocvikem na univerzitě

ková a Eva Vítečková nebo kdysi nejlepší evropský triatlonista Filip 

tělocvikem na univerzitě
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brno divácké

Skvělou tradici má brněnské divadlo. Zdejší scény lákají studenty 
na velmi příjemné ceny. Nejzajímavější inscenace nabízí Buranteatr, 
HaDivadlo, Reduta a Husa na provázku, nejlepší české muzikály 
hrají v Městském divadle a na klasiku za neuvěřitelných padesát 
korun lze zajít do Národního divadla. Kromě toho se mladí herci 
mohou zapojit do množství amatérských divadelních souborů.

Pastvu pro oči zaručuje Dům umění, Moravská galerie či Wannieck 
gallery. Na filmy se kromě dvou multikin chodí do Artu, Lucerny 
nebo do Scaly, kde nabízejí nezávislou filmovou produkci.

Každý den se tak dá vybrat z  desítek filmů, divadelních předsta-
vení a výstav, stačí jen vědět, na co má člověk právě náladu.

brno posluchačské

Také hudba má v Brně své pevné místo. Jsou to právě neotřelé 
brněnské kapely, které hýbou současnou českou hudební scénou – 
Midi Lidi, ČokoVoko, Ty syčáci nebo Fiordmoss.

Atraktivní koncerty nabízí kluby jako Fléda, Metro, Sklenick či 
Stará Pekárna. Zatančit se dá v Livingstonu, Perpetu a Favále. Tem-
peramentní tanečníci se mohou protočit v salsa klubech.

Na příznivce vážné hudby čeká Janáčkovo divadlo s hudebním, 
baletním a operním programem. A nový, moderní koncertní sál se 
právě staví.

brno kavárenské

Značná část kulturního dění se v Brně odehrává před kavárenskými 
pulty. Besedy, bleší trhy, vernisáže, promítání – to vše lze zažít 
v některé z oblíbených podniků jako je Falk, Spolek, Mezzanine, 
Práh, Trojka a další. Nejrušněji tam bývá na jaře.

Studenti Filozofické fakulty Masarykovy univerzity si v kurzech 
kulturního managementu vymysleli projekt divadla ke kávě, který 
nadchnul malé divadelní soubory a přetavil se v jedinečný festival 
Brněnský lunapark. Stejní organizátoři také plánují první ročník 
Týdne kávy. 

brno festivalové

Právě festivaly rostou v moravské metropoli jak vinná réva po dešti. 
Největší festivalové akce letos slaví své třetí narozeniny – Cinema 
Mundi a Divadelní svět Brno, jehož kejklířům a komediantům patří 
konec jarního semestru. Přelom února a března okupují filmy. Na 

jedinečná kulturní líheň

přípravě Cinema Mundi se podílejí studenti Masarykovy univerzity – 
od překladu titulků přes tvorbu programu pro středoškoláky až po 
mediální komunikaci.

Festivalovou stálicí jsou akce jako Čarodějáles, Majáles, Expozice 
nové hudby, Festival vědy nebo Brněnská šestnáctka. Oblíbená je 
přehlídka ohňostrojů Ignis Brunensis. Diváci si užívají noční nebe, 
které ožívá všemi barvami, jež se odráží na hladině brněnské pře-
hrady.

brno alternativní

Také alternativní kultura má v Brně své pevné místo. Na podzim se 
koná festival her v roli Larpvíkend, při kterém účastníci prožívají 
nejrůznější dramatické příběhy v kůži vybraných postav.

Dobrodružné povahy se vyřádí i na celonoční podzimní hře 
Tmou, která si získala věhlas po celé České republice. Fanoušci 
japonských kreslených komiksů, filmů a seriálů se do Brna sjíždějí 
v květnu na Animefest. Milovníci originálního odívání vyrážejí 
několikrát do roka na Fashion Factory Market, veletrh nezávislé 
české módy. A to není řeč o dalších nápadech, které bují v hla-
vách mnoha kulturních nadšenců. Špitá se třeba o promítání filmů 
v brněnském podzemí.

A co vy? Zapojíte se? To nejzajímavější totiž v Brně připravují právě 
studenti pro studenty.
text: Martina Pelcová
foto: tomáš Muška, David Povolný a ondřej surý

V posledních letech prochází Brno 
obrovskou kulturní obrodou. Vzniká jeden 
festival za druhým a nápadů na další akce 
stále přibývá. Je libo divadlo ke kafíčku, 
noční šifrovačku nebo večer prožitý 
v cizí kůži? Pak Brno nezklame!

co musíte v brně vyzkoušet

Baladu pro Banditu v Huse na provázku: legendární 
hudební drama je i po letech vždy vyprodané.

Štefanské hody v Kamenné kolonii: Kamenka je magický 
svět uprostřed Brna s neopakovatelnou atmosférou, která 
nejvíce ožívá právě na říjnové hody.

Karaoke v Maid Café: Kromě té londýnské se jedná 
o jedinou evropskou kavárnu v oblíbeném japonském stylu. 
Obslouží vás děvčata v roztomilých kostýmech uklízeček.

Finále Slam poetry: Souboj novodobých básníků se 
každoročně koná právě v Brně.

každý den se dá vybrat z  desítek filmů, 
divadelních představení a výstav. stačí jen 

vědět, na co má člověk právě náladu.

Celé Brno se vždycky sejde 
na přehlídce ohňostrojů 

ignis Brunensis.
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Každý student má dvě možnosti, jak bydlet – 
buďto na koleji, nebo na privátě. Na kolej 
se mnozí z kapacitních důvodů nedostanou, 
rozhodně ale proto nemusí zoufat. Ve studentském 
městě Brně je totiž sehnat privát úplná hračka 
a nemusí to být vůbec dražší.
kolej

Každý prvák si ještě před začátkem semestru žádá o kolej. Při přidě-
lování lůžek se hledí na vzdálenost, kterou student dojíždí z trvalého 
bydliště, výhodu zde mají tedy jednoznačně ti, kteří bydlí daleko 
od Brna. Celkem univerzita rozdělí přes čtyři tisíce lůžek na deseti 
kolejích.

Na výběr jsou jednolůžkové i pětilůžkové pokoje, s kuchyňkou 
a sociálním zařízením na pokoji či na patře. V blízkosti některých 
kolejí jsou pak k dispozici např. hřiště, tělocvična, studovny, tele-
vizní a společenské místnosti, stolní tenis apod. Přístup k internetu je 
všude samozřejmostí.

Cena kolejí se pohybuje asi od 1400 Kč do 3500 Kč za měsíc. Kromě 
ceny je však dobré zaměřit se i na umístění koleje. Pokud si vybojujete 
bydlení někde poblíž vaší fakulty, má to hned několik výhod. Ušetříte 
hodně času na dojíždění a ráno si můžete déle pospat.

Základní informace o kolejích a odpovědi na nejčastější otázky 
ohledně jejich získávání a chodu najdete na www.skm.muni.cz,  
kde jsou mimo jiné i fotografie jednotlivých objektů, pokojů 
a podrobný popis vybavení.

Privát

Ti, kteří neseženou kolej, nebo o ni nemají zájem, shání privát. 
V Brně je to naprosto běžná varianta studentského bydlení, často 
mnohem komfortnější a někdy i levnější. Sehnat samostatný pokoj, 
bydlení pro dva nebo i celý byt pro partu kamarádů není vůbec 
žádný problém.

Kromě internetu se rozhodně vyplatí sledovat i nástěnky na jed-
notlivých fakultách nebo sekci Ubytování přímo v Informačním sys-
tému Masarykovy univerzity. Pomůže i oblíbená webová stránka 
bydleni.muni.cz.

Cena bytů je hodně různá, záleží na umístění a rozloze bytu. 
Začíná asi na dvou tisících korun za osobu, a pokud nemáte pře-
hnané nároky, nedostanete se přes tři a půl tisíce.

Ubytovací stipendium

S bydlením většině studentů pomůže ubytovací stipendium, o které 
si mohou zažádat. Mají na něj nárok všichni prezenční studenti, 
kteří jsou ve svém studijním programu zapsáni jako ve svém prv-
ním v Česku, nepřekročili standardní dobu studia a nemají trvalé 
bydliště v okrese Brno-město. Zpravidla tyto podmínky splňuje více 
než polovina studentů.

orientační ceny bydlení v brně – měsíc/osoba

—  Pětilůžkový pokoj na náměstí Míru (deset minut 
od FF a FSS) – nejnižší cena za kolej: 1350 Kč

—  Dvoulůžkový pokoj na Veveří se společným sociálním 
zařízením a kuchyňkou (v blízkosti FF a FSS): 2340 Kč

—  Dvoulůžkový pokoj s koupelnou na buňce v Komárově 
(asi 15 min od centra): 2300 – 2600 Kč

—  Jednolůžkový pokoj na kolejích Mánesova 
(asi 15 min od centra): 2750 Kč

—  Dvoulůžkový pokoj na privátě v centru města:  
3 200 – 3 500 Kč

—  Dvoulůžkový pokoj na privátě Královo pole  
(asi 15 min do centra): 2 800 – 3 000 Kč

—  Samostatný pokoj na privátě dále od centra:  
2 600 Kč i více

kolej versus privát

Kolej Privát
v centru studentského dění větší samostatnost
společné kolejní party více soukromí
někdy levnější varianta může být dražší
bývá blízko fakult vlastní výběr lokality
bydlení s cizími lidmi bydlení se známými/kamarády

nemáš kolej?
text: Monika hořínková
foto: Pavla ondrušková

Dřív znamenala kolej výrazně 
levnější variantu bydlení, 

dnes už to zdaleka neplatí.

Tři menzy, restaurant, pizzerie, kavárna, osm 
bufetů a oblíbená Krmítka, kde se dá posedět 
nad čerstvou kávou a bábovkou. Kručení v břiše 
lze v čase mezi přednáškami zahnat přímo 
v prostorách fakult či kolejí.
Odchod z domova na univerzitu neznamená, že je třeba žít jen na 
polévkách ze sáčku s rohlíky. Správa kolejí a menz Masarykovy uni-
verzity všem studentům nabízí každý den slušný výběr z hotových 
jídel, kterými lze za dvacet až padesát korun naplnit žaludek. Od sójo-
vého masa přes pečené kuře až po salát s krevetami. Voda je zdarma 
a náročnější strávníci baštu zajídají zákuskem a splachují pivem.

Většina menz, které jsou rozmístěny na strategických místech 
univerzity a města, nabízí jídla téměř po celý den. Ale co když je 
náhodou zavřeno? Restaurace nabízejí menu mezi šedesáti a sto 
korunami podle typu podniku. 

Centrum Brna se navíc hemží kavárnami, kde se dá za půl sta 
zahnat hlad toasty či panini. Díky fenoménu slevových serverů si 
mnozí studenti navykli občas zakoupit výhodný kupon na gurmán-
ský oběd nebo večeři v restauraci. Když je nejhůř, vždycky je šance 
někde ulovit párek v rohlíku či kousek pizzy. A kdo není líný, ví, že 
každá kolej i privát má vlastní kuchyni. 

oblíbené brněnské nouzovky

Pizza na čáře. Spíš než pizzu připomíná těsto se šunkou, 
cibulí, žampiony a sýrem slaný koláč. Ale za osmnáct korun 
přijde vhod.

Burek se zelím, mletým masem, tvarohem či bramborem. 
Za třicet korun plný žaludek. K dostání v hladových oknech 
okolo centrálního náměstí Svobody. 

Vietnamské fast foody na Hlavním nádraží. Největší 
řady na smažené nudle se tvoří před odjezdem legendárních 
brněnských nočních rozjezdů. Po party jednomu vždycky 
vyhládne.

Co je v říši zdejší pro můj 
jazyk nejchutnější?

text: Martina Pelcová.
foto: Pavla ondrušková

EKONOMIKA?

PSYCHOLOGIE?

TECHNIKA?MEDICÍNA?

PRÁVO? UMĚNÍ?

Informace pro správný výběr vysoké školy

Kterým směrem 
Vás to táhne? 
Získejte podrobné informace 
o studijních programech, které 
lze v České republice studovat!

Sledujte 
VysokeSkoly.cz 
a budete v obraze!

text: Monika 
foto: Pavla 
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Ale rozhodně ne jako obyčejný turista. Na ostrov Jamese Rosse jel 
jako technik s výpravou vědců, kteří už poněkolikáté zamířili zkou-
mat tamější krajinu na polární stanici, kterou provozuje Masarykova 
univerzita.

Aby bylo jasno, na expedici se hned tak nějaký student nedostane. 
Jagoš jel především díky tomu, že o teplotních podmínkách v Ant-
arktidě psal svou bakalářskou i magisterskou práci. „Tu nabídku 
ovšem dostalo víc lidí a všichni o cestu stáli, tak se konalo výběrové 
řízení, které jsem vyhrál,“ vzpomíná Jagoš.

Zatímco on měl radost, dalo by se čekat, že reakce rodičů bude 
méně nadšená. Matky přece jen z cesty svých dětí na druhý konec 
světa, kde člověk ani při celodenní výpravě nikoho nepotká, nebý-
vají nadšené. Jagošovy rodiče však zpráva potěšila skoro stejně jako 
jejich syna. „Věděli, že se o polární oblasti zajímám, proto měli 
radost a drželi mi palce,“ líčí student, který do Antarktidy zamířil 
ve druhém ročníku magisterského studia.

žádná romantika

Mimochodem, dostat se na stanici Johanna Gregora Mendela se 
lehce řekne, ale mnohem hůř udělá. Cesta trvá několik dnů. „Nej-
dřív se letí přes Atlantik včetně přestupů téměř celý den do chilského 
přístavu Punta Arenas. Na samotnou stanici jsme se dostávali na 
palubě ledoborce a pak ještě vrtulníkem,“ naznačuje student. Velká 
loď však nemá na starost jen českou výpravu. „Náš ostrov je na jed-
nom z konců cesty, na níž loď plní mnohem víc úkolů. Proto k nám 
pluje buď nejdříve, nebo nás naopak bere jako poslední, což se stalo 
i letos, takže jsme pluli skoro deset dní.“

Ani život na stanici neznamená celodenní procházky neznámou 
krajinou a večerní návrat do vyhřáté chaty k teplému čaji. Stavba 
je většinu roku uzavřená a obklopená sněhem, takže první dny se 
jen odhazuje sníh, aby se návštěvníci vůbec ke všemu, co potřebují, 
dostali. „Všechno se musí znovu zprovoznit – voda, elektřina, topení. 
Teprve pak můžou vědci začít pracovat. Všichni členové výpravy se 
také střídají v kuchyni, a když se třeba zhorší povětrnostní pod-

mínky, musíme tomu přizpůsobit provoz větrných elektráren, které 
se starají o přísun elektřiny.“

Ostrov Jamese Rosse, kde se univerzitní základna nachází, leží 
v oblasti, která není celoročně zaledněná a podobá se spíš Islandu. 
I proto od Jagoše nikdo neuslyší slova o prvotním úžasu. „Já tu kra-
jinu moc dobře znal už předtím z fotek a videí, není to jako přistát 
na Marsu, takže jsem v prvních chvílích nezažíval žádné euforické 
pocity. Měl jsem spíš radost, že jsem se do těch míst opravdu dostal,“ 
vzpomíná, co se mu honilo hlavou v prvních minutách po výstupu 
na ostrov, a doufá, že vlastníma nohama po studené antarktické půdě 
nešlapal naposledy. „Na přírodovědecké fakultě mě přijali na doktor-
ské studium. Rád bych nové zkušenosti využil při další práci.“

přistát v antarktidě není 
jako přistát na Marsu

Polární stanice Masarykovy univerzity

—  Polární výzkumnou stanici Johanna Gregora Mendela 
vybudovala Masarykova univerzita na pobřeží ostrova 
Jamese Rosse v Antarktidě v letech 2004 až 2006. 
Od roku 2007 na ni pravidelně jezdí vědci, kteří zkoumají 
zdejší klima, rostliny i živočichy.

—  Stavba stanice stála asi 60 milionů korun, celý komplex 
se skládá z hlavní budovy, v níž může přespávat 15 lidí, 
a devíti technicko-hospodářských kontejnerů. Pro českou 
firmu, která stanici stavěla, to byl docela těžký úkol. 
Jednotlivé prvky stavby se totiž vyráběly v Česku a pak se 
postupně převážely.

—  Dnes už všechno bez problémů funguje, a tak se vědci 
mohou soustředit na samotný výzkum. Ti z Masarykovy 
univerzity se zajímají například o to, jak se mění velikost 
zdejších ledovců, klimatické podmínky odledněných 
území, jak reaguje vegetace na zvýšené teploty nebo 
třeba jak se mechy, lišejníky, sinice a houby vyrovnávají 
s extrémními podmínkami.

text: Martina fojtů
foto: kamil Láska  
a archiv tomáše Jagoše

Více než dvacet let po pádu totalitního režimu se dá z Česka jezdit a létat do různých míst světa. 
Zatímco dřív bylo exotickou zemí třeba i Španělsko, dnes Češi vyráží do odříznutých koutů 
jihoamerických džunglí nebo na výlet za domorodými kmeny na ostrovy v Tichém oceánu. 
Nebo třeba do celoročně zamrzlých koutů světa, jako je Antarktida. Letos v zimě se tam podíval 
i student Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Tomáš Jagoš.

stavba je většinu roku uzavřená a obklopená 
sněhem, takže první dny se jen odhazuje sníh.

student tomáš Jagoš mohl jet do antarktidy 
hlavně proto, že o tamějších teplotních 

podmínkách napsal své diplomové práce.

řistát v antarktidě není 
jako přistát na Marsu
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Kdo už někdy projížděl nabídky práce, narazil 
skoro v každé na jeden pro studenta docela nemilý 
požadavek. „Po uchazeči požadujeme minimálně 
roční praxi,“ stává tam v lepším případě, v horším 
chce zaměstnavatel zkušenosti třeba i pětileté. 
Jenže kde je má student vzít? I na tento problém 
se na Masarykově univerzitě myslí.

Ne, neznamená to, že každý absolvent skončí školu třeba s tříletou 
praxí, s čímž ho bude každý zaměstnavatel nadšeně vítat, ale kdo 
chce, ten dostane na univerzitě spoustu možností, jak aspoň nějaké 
zkušenosti sesbírat a udělat první důležitý krok na pracovní trh.

ekonomicko-správní fakulta

Ekonomicko-správní fakulta se snaží dostat své studenty co nejblíže 
do kontaktu s realitou oborů, které studují. Některé katedry vypisují 
praxi jako volitelný předmět, některé ale jako povinný. Klasická doba 
trvání praxe je kolem tří týdnů, a to libovolně v průběhu roku.

K dispozici jsou většinou místa v konkrétních firmách nebo úřa-
dech vypsaná samotnou katedrou, jinde si zase může student najít 
vhodnou firmu nebo úřad sám. Zájemci o praxi v oboru financí tak 
mohou zkusit práci třeba v některé z českých bank, studenti katedry 
podnikového hospodářství se mnohdy dostanou kromě administra-
tivních činností i k realizaci konkrétních podnikových úkolů. Často 
se najde nějaké místo i v zahraničí.

Lékařská fakulta

Obory lékařské fakulty pracují s praxemi různě. Někde jsou dlouhé 
a náročné už od začátku, jinde se s nimi začíná později. V případě 
všeobecného lékařství absolvují studenti praxe po každém ročníku 
o prázdninách. V případě stomatologie mají studenti také prázdni-
nové praxe, ale s pacienty se setkávají i tam, kde se teprve učí – ve 
škole. Výuka se totiž odehrává i ve Fakultní nemocnici u sv. Anny.

Také na studenty fyzioterapie čeká ve třetím ročníku delší stáž 
a studentky porodní asistence čeká šestitýdenní praxe už v prvním 
ročníku. Zájemci o volitelné a další praxe se mohou domluvit na 
jejich absolvování v jakékoli nemocnici.

„Kdo chce, příležitost si vždycky najde,“ říká o praxích oboru 
všeobecného lékařství studentka Zuzana Onderčová. Během stu-
dia už si stihla vyzkoušet práci lékaře na nejrůznějších odděleních 
nemocnic.

„Na začátku studia nás čekala dvoutýdenní sestřičkovská praxe. 
Ta byla výborná v tom, že jsme pochopili, co mají sestřičky na práci, 
ale nahlédli jsme i do tajů fungování oddělení,“ popisuje Zuzana. 
Po třetím ročníku ona i její spolužáci zavítali na týden k obvodnímu 
lékaři a o rok později na delší dobu na chirurgii a internu. „Praxe 
máme o prázdninách, během školního roku by se příliš zvládnout 
nedaly,“ vysvětluje studentka.

Pedagogická fakulta

Spoustu zkušeností stihl za svoje studium nasbírat dnes už doktorand 
na pedagogické fakultě Marek Těšík. „U nás je pořád nějaká praxe. 
Dobrovolně ji člověk může absolvovat už ve druháku a od třeťáku 
je povinná,“ popisuje. On sám si práci s dětmi zkusil, když chodil 
pomáhat do sportovního kroužku. Ve třetím ročníku už pak nastou-
pil do školy, kde pár hodin učil svůj dějepis a občanskou výchovu. 
„Nejdřív jsem samozřejmě jen seděl a díval se, jak učí někdo jiný, 
a až pak mě pustili před katedru,“ dodává.

Za tři ročníky studia, kdy Marek na praxi chodil, vystřídal několik 
škol. Běžně všechno funguje tak, že student si své působiště sám 
najde, a až pokud opravdu nemůže místo sehnat (což se nestává), 
pomůže mu škola. Jak děti na praktikanty reagují? „Záleží na tom, 
jestli mezi ně přijde kluk nebo holka. S holkami se někdy snaží i tro-
chu flirtovat, ale kluka berou jako nový element a ze začátku jsou 
hodní a zvídaví, protože se trochu bojí. To ale brzo opadne,“ směje 
se Marek, který si po každé své hodině vyslechl, co dělá dobře a co 
naopak musí vylepšit.

filozofická fakulta

Praxí prochází na filozofické fakultě hlavně ti, kteří se nadále chtějí 
věnovat učitelství na středních školách. V rámci oboru musí absol-
vovat v době magisterského studia pedagogickou praxi na některé 
z libovolných středních škol, kde si odučí svých deset hodin.

Studenti teorie interaktivních médií, managementu v kultuře či 
uměnovědných studií si taky vyzkouší nabyté znalosti naživo v něk-
teré ze zvolených kulturních institucí. Ti, co studují andragogiku, 

zase půjdou na stáže do organizací státní a veřejné sféry, kde se 
vzdělávají a pracují 100 hodin.

Zájemci o archivnictví a historické vědy mají možnost vyzkoušet 
si tuto profesi v Moravském zemském muzeu v Brně. Na několik 
dní se při studiu na pracoviště sociálních a psychologických služeb 
podívají i budoucí psychologové a sociální pedagogové, kteří si zde 
mohou vyzkoušet práci s klienty.

Možností nepovinné praxe je ale v Brně pro většinu oborů spousta.

fakulta informatiky

Na fakultě informatiky má povinnou praxi jeden obor, a to Služby – 
výzkum, řízení, inovace. Studenti totiž mají hodně možností, jak 
se realizovat sami. Díky rozvinuté spolupráci fakulty s různými 
soukromými firmami, i proto, že fakulta obecně láká do Brna řadu 
podniků z oblasti IT, mají možnost brzy pracovat pro svého budou-
cího zaměstnavatele.

Jak to funguje? Firmy zadávají témata diplomových prací nebo 
projekty, na nichž by se mohli studenti podílet. Když si někoho 
vyberou a on se osvědčí, jsou to pro podnik ty nejlepší reference, 
a student v něm pak často začíná i svůj pracovní život.

fakulta sociálních studií

Na této fakultě mají některé obory praxe povinné, jiné jen volitelné. 
Velký důraz na praktickou část studia klade hlavně obor Mediální 
studia a žurnalistika a Sociální politika a sociální práce.

„Budoucí žurnalisti mají mnoho příležitostí. Nejen, že si můžou 
zvolit médium, kde chtějí publikovat, ale dokonce můžou v rámci 
své stáže vycestovat do Německa, Belgie a Španělska,“ popisuje stu-
dentka Alena Fričová. Povinná žurnalistická praxe trvá tři měsíce.

Obory Politologie a Mezinárodní vztahy mají praxe volitelné, 
ovšem místa, kam se zájemci mohou dostat, jsou velmi zajímavá. 
Obory nabízí stáže na ambasádách a institucích Evropské unie. 
„Samozřejmě se člověk musí snažit, dobré příležitosti nepadají 
z nebe,“ dodává Alena.

fakulta sportovních studií

Až odpromují, budou z nich trenéři, rozhodčí, fyzioterapeuti nebo 
budou pracovat jako animátoři sportovních aktivit. Absolventi 

fakulty sportovních studií budou hodně v kontaktu s lidmi, a na to 
se musí připravit. Škola jim to umožňuje. Například studenti spor-
tovního managementu mají praxi povinnou, svoji budoucí práci si 
zkouší i trenéři a ostatní si můžou minimálně zapsat předmět, který 
se jmenuje Praxe ve volnočasových aktivitách. A pak mají ještě 
možnost zapojit se do nového projektu, který fakulta loni rozjela. 
Jmenuje se Dobrovolníci FSpS MU a jak je podle názvu zřejmé, 
ti, kdo se rozhodnou do něj vstoupit, pracují jako dobrovolníci na 
různých akcích sportovního charakteru.

Studentka Markéta Stará třeba pomáhala na republikovém šam-
pionátu v atletice a na Evropských hrách handicapované mládeže. 
„Nebylo to nic náročného, pomáhala jsem s organizací nebo dělala 
doprovod zahraničním sportovcům,“ popisuje Markéta. „Chtěla 
jsem nasbírat kontakty do budoucna a poznat nové lidi, což se určitě 
povedlo. Navíc se na obou akcích sešla parta výborných lidí.“

Právnická fakulta

Budoucí právníci chodí na praxi po dokončení pátého semestru, 
a to celkem čtyřikrát za sebou. Dohromady si tak odpracují čtyři-
cet hodin. Praxe může být absolvována v oblasti justice, státního 
zastupitelství, advokacie, notářství, exekutorských úřadů, daňo-
vého poradenství, v orgánech veřejné správy nebo v institucích 
poskytujících právní poradenství. Přiučit se mohou jak u soukro-
mých právníků, tak ve větších institucích, jako je třeba Ústavní 
soud v Brně.

Přírodovědecká fakulta

Obory této fakulty nabízí různá praktická cvičení, ale i praxi v terénu. 
Obory zaměřené na učitelství mají své pedagogické praxe. „Máme 
povinné praxe, ale ty, co si člověk sežene sám, nic nenahradí. Já 
jsem se tak dostala na letní školy, na praxi v Biofyzikálním ústavu 
Akademie věd a v Ústavu pro výzkum biomolekul,“ říká studentka 
třetího ročníku biochemie Michaela Fojtů. Přírodovědecká fakulta 
spolupracuje s různými výzkumnými ústavy, příležitost vyzkoušet 
si práci v některém z nich tu je, ovšem platí to, co u jiných fakult – 
především zájem otevírá dveře do špičkových pracovišť a na ta nej-
lepší místa.
text: Martina fojtů, Monika hořínková a Pavla ondrušková
foto: archiv Muni.cz

Chce to
praxi! 
a na Masaryčce nechybí
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Každý, kdo se chystá podat přihlášku na vysokou 
školu, asi nejvíc času stráví sháněním informací 
na internetu. Není ale nad to vyzkoušet si věci 
naživo, pěkně na vlastní kůži. 

Jak na to? Studenti a učitelé Masarykovy univerzity připravují řadu 
akcí, které vám umožní přijít do styku s vysokoškolským světem 
ještě před tím, než do něho doopravdy vstoupíte.

Intersob

Intersob je jednodenní soutěž středoškolských studentů, při které 
máte možnost podívat se netradičním způsobem do zákulisí Masary-
kovy univerzity, vyzkoušet si své schopnosti v mnoha různých oblas-
tech, udělat si s kamarády zajímavý výlet po Brně a v neposlední 
řadě také poměřit svoje síly s dalšími týmy. Soutěžící z minulých let 
si mohli zahrát sobí šachy, naučili se kódovat obrázky, vyzkoušeli si, 
jaké je to v kůži rostlin nebo sestrojili váhy pomocí špejlí. 
http://ganymed.math.muni.cz/intersob 

týden vědy

Filozofická fakulta se otevírá všem zájemcům o zajímavosti z nejrůz-
nějších humanitních oborů vždy na jeden celý listopadový týden. Akce 
s názvem Týden vědy má zájemcům o studium i veřejnosti přiblížit, jak 
vypadají obory, které lze na fakultě studovat, i nad čím bádají tamní 
vědci. Loni mohli studenti navštívit třeba přednášku o hraní počítačo-
vých her u adolescentů, poslechnout si, k čemu může být dobré studo-
vat počítačovou lingvistiku, dozvědět se, proč byl Ivan Hrozný hrozný 
nebo nahlédnout do dějin českého dokumentárního filmu 60. let.
http://www.phil.muni.cz 

noc vědců

Jedna celá zářijová noc patří každý rok vědcům. Výzkumníci ze sto-
vek evropských měst otevřou dveře svých pracovišť a snaží se bořit 
mýty o podivínech v bílých pláštích. Masarykova univerzita u toho 
nechybí. Pokud chcete na vlastní kůži poznat, že věda není žádná 
nuda ze zkumavky, pak je Noc vědců to pravé pro vás. 
www.noc-vedcu.cz

korespondenční semináře a brLoh

Chcete-li změřit své intelektuální síly s dalšími středoškoláky nebo 
spolužáky ze základních škol a ještě při tom trochu poznat univer-

zitu, můžete využít korespondenční semináře nebo Brněnskou logic-
kou hru (BrLoH). 

Semináře se zaměřují na informatiku, matematiku, ale také na 
ekologii. BrLoH, jehož pilotní ročník se uskutečnil na jaře 2010, pak 
obsahuje desítky náročných logických úloh. Na úspěšně řešitele sou-
těží, které probíhají částečně přes internet, čekají nejrůznější ceny. 
Nejlepší účastníci korespondenčního semináře z informatiky mohli 
v minulém ročníku vyhrát dokonce přijetí na fakultu informatiky 
bez přijímacích zkoušek.
http://ks.muni.cz  
a http://brloh.math.muni.cz 

pIšQworky

Že se intelekt dá rozvíjet i hravou formou, vědí členové občan-
ského sdružení Student Cyber Games, které pod záštitou Masa-
rykovy univerzity pořádá soutěž nazvanou pIšQworky. O co jde? 
Je to velký turnaj v piškvorkách pro tisíce středoškoláků vrcholící 
na finále v Brně. K přihlášení do turnaje musíte jen posbírat tým 
a vyplnit online registraci. K tréninku stačí papír a tužka. Ovšem 
k tomu, abyste byli nejlepší, musíte prokázat inteligenci, důvtip 
a vytrvalost.
http://www.pisqworky.cz 

Dny otevřených dveří

Než si vyberete školu, fakultu nebo obor, který chcete studovat, 
vyplatí se vypravit na dny otevřených dveří. Kdy se konají, se 
můžete dočíst v článcích o jednotlivých fakultách na prvních stra-
nách Muni Extra. 

neztraťte se v prváku

Na Masarykově univerzitě péče o nové studenty zdaleka nekončí 
jejich přijetím. Každý, kdo se chce ve škole zorientovat a najít si 
nové kamarády, se může zúčastnit tzv. Prvákovin. Jde o dvoudenní 
setkání nových studentů se staršími kolegy, kteří poradí, třeba jak 
zacházet s elektronickým Informačním systémem MU nebo k čemu 
je dobrá průkazka ISIC. Pomoct může také příručka Prvákoviny 
do kapsy. Tento manuál na použití univerzity je k mání zdarma při 
zápisech do studia. 
http://www.prvakoviny.muni.cz 

text: David Povolný
foto: archiv Prvákovin, Intersobu,  
korespondenčních seminářů a Muni.cz

Každý, kdo se chystá podat přihlášku na vysokou Každý, kdo se chystá podat přihlášku na vysokou Každý, kdo se chystá podat přihlášku na vysokou zitu, můžete využít korespondenční semináře nebo Brněnskou logiczitu, můžete využít korespondenční semináře nebo Brněnskou logic

poznejte univerzitu 
ještě na střední škole
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Délka pobytu od 3 měsíců. 

Programy jsou otevřeny 

celoročně!

Velká Británie, Irsko, Island, Norsko, 
Německo, Španělsko, Francie a další.

Práce ve službách - horská
střediska, restaurace, hotely aj.Registrace začíná již v prosinci 2011!

800 100 300
www.studentagency.cz

prace@studentagency.cz

Léto v Americe pro studenty VŠ 
a VOŠ. Prožijte akční léto v USA. 

Registrace začíná již v říjnu 2011. 
Pracujte až 4 měsíce v USA, na 

Havaji či Aljašce!
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