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Vzdelávanie
má byť trvalou
prioritou štátu
Je mi nesmiernou cťou, že mám možnosť uviesť špeciálne
číslo univerzitného časopisu jednej z najlepších česko-slovenských vysokých škôl – Masarykovej univerzity. A obzvlášť
v roku, v ktorom oslavuje sté výročie svojho založenia.
Často s hrdosťou hovorím, že na svete nie sú také dve
krajiny, akými sú Česká a Slovenská republika. Aj po búrlivom
spoločnom storočí dokážeme v nových podmienkach nájsť spoločný záujem a hovoriť o ňom spoločným jazykom. V našom
vzťahu sa odráža priateľstvo a vzácne hodnoty, ktoré nám
dali do rodného listu zakladatelia Československej republiky.
Hodnoty demokratické, hodnoty ľudskosti a slobody.
Od vzniku spoločného štátu nemožno oddeliť ani zakladanie
inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Rovnako
ako nemožno oddeliť ich život a kvalitu od okolností, ktoré
ich formovali a ovplyvňujú dodnes. Alebo ktoré ony tvarujú
svojím pôsobením na vzdelávacom trhu. To nepochybne platí
o Masarykovej univerzite, vďaka ktorej sa česko-slovenská
realita nikdy neskončila. Množstvo slovenských študentov je
toho najlepším dôkazom.
Na začiatku funkčného obdobia prezidenta Slovenskej
republiky som označil tri verejné politiky za kľúčové pre
súčasnosť a budúcnosť Slovenska. Myslím si, že ich máme
spoločné. Či prevládne spravodlivosť a pocit, že všetci sme si
bez ohľadu na náš pôvod, sociálne alebo iné postavenie rovní.
Či budeme schopní účinne zabezpečiť kvalitnú a dostupnú
zdravotnú starostlivosť pre všetkých našich občanov. A či
pochopíme a urobíme všetko pre to, aby sa výchova a vzdelávanie na našich školách stali trvalou a nemennou prioritou štátu,
vlády a ľudí.
Vážim si, že práve Masarykova univerzita, hrdo nesúca
meno nášho prvého prezidenta, tieto okolnosti chápe,
a tomuto porozumeniu podriadila svoje smerovanie. Kvalitou
poskytovaných študijných odborov a programov; partnerským
prístupom pedagógov k študentom. Materiálnymi podmienkami a zabezpečením vysokého štandardu pri vyučovaní,
výskume a univerzitnom živote študentov.
A pretože „vzdelanie je to, čo zostane po tom, keď zabudneme všetko, čo sme sa naučili“, chcel by som Masarykovej
univerzite, všetkým jej súčasným i budúcim študentom,
pedagógom i jej vedeniu zaželať vytrvalosť pri presadzovaní
hodnôt, na ktorých vznikla. A neustály prísun nových ľudí,
ktorých energia, tvorivosť a nápady nedovolia ani na chvíľu
ustrnúť na mieste.
Všetko najlepšie, Masarykova univerzita!
Andrej Kiska,
prezident Slovenské republiky
a držitel Velké zlaté medaile MU
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Nacistický teror
Nacisté zavírají české vysoké školy.
Avizují, že na tři roky, ale nakonec je
jich šest. Řada studentů a pedagogů
Masarykovy univerzity se zapojila do
odboje, někteří byli za svoji činnost
vězněni, například na Špilberku.
Odsud je Němci převáželi k výslechu do řídicí úřadovny gestapa pro
Moravu a Slezsko, na kterou přetvořili budovu právnické fakulty. Někteří
akademici zůstali ve vězení, jiné
poslali nacisté do koncentračního
tábora. Řada brněnských studentů
zahynula v Sachsenhausenu,
někteří profesoři byli deportováni do
Mauthausenu. Několik stovek lidí
našlo smrt v Kounicových kolejích.

Svobodné Československo existovalo v lednu 1919
jen pár měsíců, ale v euforii ze založení nového státu měli
politici spoustu plánů, co všechno se udělá a v čem bude
země lepší než za předchozích poměrů. Jedním z takových
plánů bylo také založení druhé české univerzity, té Masarykovy.
Podívejte se, čím vším si škola a její učitelé a studenti prošli.

přelom 19. a 20. století

1939
1919

Boj za univerzitu
Zřízení univerzity předcházely
desítky let jednání. Jedním
z čelních představitelů hnutí za
vytvoření univerzity na Moravě byl
ještě jako profesor na Univerzitě
Karlově Tomáš Garrigue Masaryk.
„Kdo zná život škol vysokých, dá
mně za pravdu, že máme-li míti
jednu univerzitu, potřebujeme
dvě,“ napsal Masaryk v roce 1885
v časopisu Athenaeum. Odkazoval
tím na skutečnost, že kvalita (nejen)
školy roste, pokud se poměřuje
s jinou. Nápad vybudovat univerzitu
v Brně se od začátku nelíbil zdejším
příslušníkům německé menšiny.
Konflikt vygradoval začátkem října
roku 1905, kdy se v Brně konal
sjezd Němců, takzvaný Volkstag.
Jednání přerostla v pouliční
šarvátky, při kterých přišel o život
dělník František Pavlík.

Začátek se čtyřmi fakultami
Na základě usnesení Národního
shromáždění vzniká zákonem č. 50
(tedy jedním z prvních zákonů
nového Československa) ze dne
28. ledna druhá česká univerzita,
„československá státní Masarykova
universita“. Bylo to mimochodem
v době, kdy Brno nemělo ještě
výstaviště ani plány na něj. Plán
na vytvoření univerzity počítal
v začátcích se čtyřmi fakultami –
filozofickou, lékařskou, právnickou
a přírodovědeckou. Přednášet
se začalo na podzim roku 1919
a slavnostní zahájení výuky se
konalo 11. listopadu v prozatímní
aule biskupského alumnátu.

1932
Budiž kampus
Když byl v roce 1919 schválen
zákon o založení univerzity, psalo
se v něm, že se budovy pro výuku
i administrativu mají najít nebo
postavit do roku 1930. Nestalo
se. Existovaly sice plány na velký
kampus pro všechny fakulty, který
měl vyrůst v místech na konci ulice
Veveří pod Kraví horou, nakonec
se z něj ale postavila jen právnická
fakulta, v níž se začalo učit v lednu
1932. Stavební vize zastavila
hospodářská krize, národnostní
půtky i snahy omezit rozvoj školy
a později druhá světová válka.

Obnovení univerzity a únor 48
26. dubna 1945 Brno osvobozují
sovětská a rumunská vojska. Přes
velké ztráty na životech a rozsáhlé
škody na majetku se na univerzitě
začíná učit ještě v letním semestru.
Kromě obnovení činnosti vzniká
hned v roce 1946 pátá fakulty univerzity, pedagogická. Komunistický
puč v roce 1948 ale znamená pro
univerzitu začátek další doby temna
provázené politickými čistkami.
Nejdřív je v roce 1950 zrušena
právnická fakulta a v roce 1953 je
od školy oddělena i pedagogická
fakulta. Obě se do univerzitního
svazku vrací až v 60. letech.

40. léta

Revoluční univerzita
Filozofická fakulta se stává centrem
brněnského stávkového hnutí a její
pedagogové a studenti významnými
hybateli revoluce. Na fakultě funguje
tiskové středisko, odkud se šíří
materiály vyzývající ke změně
poměrů do celého regionu. Rok
na to, už po pádu komunistického
režimu, se univerzita vrací ke svému
původnímu přízvisku Masarykova.
V tomtéž roce 1990 vzniká tak
trochu jako důsledek chuti budovat
nové poměry ekonomicko-správní
fakulta.

1989
1960
Purkyně lepší Masaryka
Z Masarykovy univerzity se stává
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně.
Masaryk byl v dobách totality
v nemilosti a jeho dílo nemělo
například v knihovnách co dělat,
takže se léta mluvilo i o přejmenování školy. Došlo na to až relativně
pozdě a variant bylo několik – různí
lidé zmiňovali například označení
Gottwaldova univerzita, Univerzita
pracujících nebo Dobrovského
univerzita. Poslední varianta byla
zamítnuta třeba proto, že Dobrovský
byl kněz. Kdo přišel s nápadem
pojmenovat školu po fyziologovi,
přírodovědci a filozofovi Janu
Evangelistovi Purkyňovi, se dnes
už neví.

Budiž kampus! Teď už opravdu
Univerzita po desetiletí čekala
a vymýšlela, kdy a jak by mohl vzniknout tolik potřebný kampus, který
by sdružoval studenty a pedagogy
více fakult, aby mohli na některých
projektech pracovat společně.
Nakonec stojí vedle bohunické
nemocnice, slavnostně byl otevřen
v roce 2010 a slouží přírodovědecké a lékařské fakultě a fakultě
sportovních studií. Tvoří jej téměř
40 pavilonů, jeho stavba do dnešní
podoby trvala deset let a stála přes
sedm miliard korun. Studuje zde
kolem pěti tisíc studentů a pracuje
asi 1500 zaměstnanců.

2010
90. léta
Vzdělávací boom
Už za samostatné České republiky
se rychle rozvíjí řada univerzitních
oborů, což si postupně vyžádá vznik
dalších tří fakult. V roce 1994 se rodí
vydělením několika oborů přírodovědecké fakulty vůbec první fakulta
informatiky v republice. V roce
1997 vzniká obdobnou cestou,
tedy oddělením od filozofické
fakulty, fakulta sociálních studií. Jako
zatím poslední začala v roce 2002
fungovat fakulta sportovních studií.

2019
Slavíme 100 let
Masarykova univerzita vstupuje
do druhého století své existence.
Nadělila si k němu mimo jiné nové
moderní logo složené z písmen
MUNI, se kterým se chce dravěji
propagovat nejen v tuzemsku, ale
i v zahraničí. Aktuálně ji čeká rok
plný oslav, ale také start celé řady
projektů, které ji mají posunout
zase o kousek dál. Jak by mohla
vypadat její budoucnost si můžete
přečíst v rozhovoru s rektory
Schmidtem a Bekem na straně 6
nebo ve výhledu na straně 39.

4
TEXT: EMA WIESNEROVÁ
FOTO: LUDMILA KOREŠOVÁ

Čtyřicet let
u absolventských
promocí
V každé školní třídě visí portrét prezidenta a téměř
v každé domácnosti absolventů Masarykovy
univerzity se zase najde fotografie Jaroslava
Gregra. Už jedenačtyřicátý rok totiž působí jako
rektorský pedel a za jeho asistence odpromovalo
na univerzitě přes sto tisíc absolventů.

Rektorské žezlo je dlouhé
125 centimetrů, váží 1,3 kilogramu
a je duté. Je v něm zatavená listina,
která připomíná dokončení první
sady insignií v roce 1938.

Jako pedel doprovází Jaroslav Gregr rektory univerzity i významné
návštěvy při promocích a jiných slavnostních událostech. Ve funkci
rektorského pedela začal působit v červenci roku 1978 a jeho výdrž
mu přinesla i zápis do České knihy rekordů.
K práci se dostal náhodou, když ho coby laboratorního technika
na lékařské fakultě požádali, aby dělal fakultního pedela. Na
promocích si ho ale všimli lidé z rektorátu, a protože tehdy chyběl
pedel i tam, zeptali se ho, jestli by nechtěl přejít k nim.
„Když mě oslovili na lékařské fakultě, ani jsem nevěděl, co to
pedel je, a během čtrnácti dnů jsem se stal rovnou rektorským
a během měsíce pak odpromoval nejen lékařskou, ale i zbylé, tehdy
ještě jen čtyři, fakulty,“ vzpomíná na začátky své kariéry Gregr.
Jeho práce spočívá v tom, že při slavnostních událostech provází
rektora s jeho žezlem a také se stará o insignie univerzity, za které
má i hmotnou zodpovědnost. Z účinkování na veřejnosti strach
neměl, hrával v dechovém orchestru. Jediné, co mu dělalo problém,
bylo, že zpočátku neznal dobře strukturu univerzity a musel si
zvyknout na přechod z výrobní firmy na akademickou půdu. Na
lékařskou fakultu totiž přišel z podniku, kde pracoval na výrobě
elektronových mikroskopů.
„Pedelování jsem se nebál a na lékařské fakultě mi dovolili
zastávat tuto funkci pro rektorát. Musel jsem si ale vždycky nahradit
zameškané hodiny v laboratoři,“ podotkl s tím, že to měl navíc a jako
neplacenou funkci. Práce na fakultě ale měla své výhody. Když
potřeboval převést taláry a žezla, využíval k tomu sanitku.
Nezdá se to, ale práce má opravdu hodně. „Slavnostních akcí
je zhruba deset do roka a pak jsou tu magisterské a doktorské
promoce, které mohou na jedné fakultě běžet i dva tři dny s tím, že
promuje pět či šest skupin studentů. A to znamená být celý den na
nohou a hodinu až hodinu a půl třímat rektorské žezlo, které má
1,3 kila,“ přibližuje Gregr události, na kterých ho mohou vidět nejen
studenti, ale i jejich rodiny a další lidé.
Za dobu svého působení zažil už sedm rektorů a doufá, že mu
zdraví dovolí v roce 2019 přivést do funkce ještě osmého. „Pak už ale
opravdu skončím, je to pro mě namáhavé,“ říká s úsměvem Gregr,
kterému bude letos osmdesát a v důchodu je už 14 let.
Kromě rektorů doprovázel také celou řadu významných osobností, mimo jiné sedm zahraničních prezidentů, nositele Nobelovy
ceny, Václava Havla, vnučky Tomáše Garrigua Masaryka nebo třeba
britskou královnu Alžbětu II. „Uvádět opravdovou královnu do
zasedací síně Ústavního soudu a stát na dotek od ní, to byl pro kluka
z dědiny veliký zážitek. Ale pro mě je každá akce svátkem, nedělám
to pro sebe, ale pro slavnostní náladu těch akcí a jejich účastníků.“
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Mýtus TGM

Jméno Tomáše Garrigua Masaryka nese brněnská
univerzita již sto let. Hojně se skloňují hodnoty, které Masaryk
v názvu univerzity personifikuje. Nelze pochybovat o tom, že
Masarykovo dílo ovlivnilo české prostředí ve 20. století silně.
Ale přece jen na ramenou „skutečného“ Masaryka vyrostl
mýtus TGM. Potřebujeme dnes skutečně podporovat mýtus?

Společenský vliv byl u Masaryka zaplacen mnoha kontroverzemi. Vidíme zástupy jeho nadšených příznivců, ale
i nemenší zástupy těch, kteří ho kritizovali, ba nenáviděli.
Vždyť Masaryk náležel mezi profesory pražské univerzity
k těm, kteří měli často co do činění s disciplinární komisí.
V jeho hodinách docházelo k nepokojům zpolitizovaných
studentů. Excesy ve spojení se ctihodným profesorským
titulem se kolem Masaryka děly velmi často.
Masaryk byl enfant terrible profesorského sboru.
Vyhledával kontakt vědy a politiky, postupně dosáhl značné
obratnosti v práci s veřejným míněním, ve schopnosti
provokovat, vyvolávat debaty a překonávat běžné horizonty
intelektuální práce. Jeho působení vyvolává dojem jakési
přelétavosti, vysloví zajímavou, provokativní myšlenku,
rozčeří vody, aby zanedlouho svoji energii věnoval jiné výzvě.
Je vůbec produktivní, aby se dnešní univerzita hlásila
k odkazu podobné osobnosti? Vzdáváme mu jako členové
akademické obce hold prostě jako zakladateli instituce? Proč
ne, na vzniku brněnské univerzity měl Masaryk skutečně
lví podíl. Nebo nám jde skutečně o jeho dílo, o intelektuální
odkaz, o metody veřejné práce?
Zpravidla se nám dnes zamlouvá jeho volání po vědecké
opravdovosti, po konkurenci a světovosti ve výzkumu i výuce. Ovšem Masaryk byl praktický etik a abstraktní hodnoty
často proplétal s denní praxí akademika. Nebylo a není pro

mnohé příjemné konfrontovat svůj všední den s hodnotou
pravdy tak často se objevující v Masarykově díle. Přihlásit se
k Masarykovi vlastně znamená přijmout přetěžké břemeno,
vzít za svou roli angažovaného intelektuála, připraveného jít
sám proti proudu, provokovat, rvát se. A taky selhávat, vždyť
Masarykovi se taky mnohé nezdařilo.
Pokud jeho vazbu k identitě brněnské univerzity
prozkoumáme jako kulturní mytický útvar, zjistíme, že tak
jako mnohé podobné mýty má i tento pro člověka 21. století
značný sociokulturní význam. Mýty prý nejsou dobré
ani špatné, jsou jen dobré k použití. Mají historické jádro,
překryté však mnoha lety opakování a nových interpretací
příběhu. Nesou v sobě díky nastavení důrazů v historickém
příběhu etické poselství, jsou tmelem kolektivní imaginace
o vlastní identitě a poslání.
Tak působí i na brněnského akademika. Masaryk je pro
něj směrovka, značka, něco, co spojuje lidi ochotné kriticky
nahlížet svět a postavit se za své přesvědčení. Ne snad
ve všech případech ochotné podstoupit heroické zápasy
podobné těm někdejším Masarykovým. Ale přece jen zápasy,
jejichž význam možná docení až následovníci. To není málo.
A ten skutečný Masaryk, věčně neklidný profesor, neztratil
se někam? Snad ne, vlastně se vrací pokaždé, když je znovu
a znovu vyprávěn jeho příběh jako součást mytického
vyprávění o vzniku české univerzity na Moravě.
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Budoucnost
univerzity:
Více učitelů
a méně studentů
Eduard Schmidt a Mikuláš Bek.
Dva rektoři Masarykovy univerzity, jejichž funkční
období od sebe dělí dvě dekády. Jeden z nich školu vedl
v 90. letech, kdy stála na začátku porevoluční obnovy,
druhý v jejím čele stojí dnes, kdy univerzita upevňuje své
postavení v mezinárodním prostředí. Jak hodnotí cestu,
kterou škola urazila, a jak vidí její budoucnost?
Oba jste absolventi Masarykovy
univerzity. Jak vzpomínáte
na začátek svého studia?
Bek: Pamatuji si ho velmi dobře,
protože hned první týden školy se
konala velká mezinárodní muzikologická
konference, kde byly světové špičky
tehdejší hudební vědy a my jsme tam jako
studenti pomáhali. Byl jsem tím natolik
okouzlený, že jsem hned věděl, že chci
jednou zůstat pracovat v univerzitním
prostředí. Přestože to bylo v 80. letech,
některé obory už tehdy dokázaly režimu
navzdory udržovat kontakt s mezinárodní odbornou komunitou. Míra politické
kontroly tu byla tenkrát mnohem slabší
než v Praze, kde blízkost ústředního
výboru KSČ přirozeně víc svazovala
ruce. Na celé filozofické fakultě se běžně
říkalo „pane profesore“ a celkové ovzduší
tu bylo kreativnější, než jak jsem později
poznal na Univerzitě Karlově. Byť i tady
byly zásahy vyšší moci patrné – řada
mých učitelů tehdy nesměla oficiálně učit
a chodilo se za nimi jen do pracoven.
Vy jste pane Schmidte studoval
v 50. letech. To bylo, předpokládám,
úplně jiné.
Schmidt: Zcela. Když to slyším, tak panu
rektorovi docela závidím. Nám tenkrát

absolutně scházel pohled zvenku, takže
jsme si mysleli, že naše fakulta má docela
dobrou úroveň. Až později jsem zjistil,
že jsou naše přírodní vědy vlastně dost
zaostalé. Řada spisů ve fyzice, kterou
jsem studoval, byla zakázána nebo byla
jen obtížně dostupná a vědecké bádání
nebo výuka tak byly vlastně dobré jen od
těch nejvýjimečnějších kantorů. Zásadně
se to změnilo v 60. letech, kdy se podařilo
rozvinout kontakty se Západem a mně
se třeba povedlo zorganizovat první
výměnný pobyt s Belgií pro několik
studentů. Sám jsem tehdy poprvé viděl
západní univerzity a poznal, jak moc
jsme pozadu.
Když přeskočíme do roku 1989
a raných 90. let, jak jste je v kontextu
českého vysokého školství prožívali?
Schmidt: Byl jsem až do roku 1989
obyčejným odborným asistentem, stoupat
výš jsem měl zakázáno, protože do KSČ
jsem nikdy nevstoupil. 17. listopad to
zásadně změnil, přišel jsem jednou
ráno na fakultu a studenti už začali vše
spontánně měnit. Sám jsem se do dění
přirozeně zamíchal, stal se předsedou
stávkového výboru na přírodovědecké
fakultě a všechno se pak už dělo velmi
rychle. Najednou na mě bylo zajít za
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děkanem a říct mu: Soudruhu, končíte.
Nastalo pak velmi složité období, kdy
jsme hledali lidi, kteří nebyli postiženi
režimem a kteří byli ochotní a schopní
ujmout se vedení školy.
Bek: Mé vzpomínky na rok 1989 jsou
dost podobné, i když jsem nebyl v Brně,
protože jsem od roku 1987 do roku 1998
působil na filozofické fakultě v Praze.
V roce 89 jsem byl v roli studenta členem stávkového výboru a také si živě
pamatuji, jak přicházíme do pracovny
děkana a říkáme mu, že stávkujeme
a učit se nebude. 90. léta pak byla
na českých univerzitách převážně
o hledání nové podoby fungování školy.

a nakonec, ne už za mého působení,
ještě sportovní studia. Co se nepodařilo,
byla jen farmaceutická fakulta, která
v minulosti patřila k Masarykově univerzitě, ale na začátku 90. let se stala
součástí dnešní Veterinární a farmaceutické univerzity. Ale spokojeně dnes
s odstupem konstatuji, že se nám tehdy
podařilo nastartovat růstové trendy,
ve kterých se pokračovalo, nebo se
dokonce ještě zintenzivnily. Všichni ve
vedení univerzity a fakult jsme si byli
dobře vědomi toho, že musíme stavět
na srovnávání se Západem, že jen
tak se můžeme v dohledné době začít
poměřovat s mezinárodní elitou.

NEJSLOŽITĚJŠÍ INVESTICÍ NENÍ POSTAVENÍ
LABORATOŘÍ A MODERNÍCH UČEBEN, NEJTĚŽŠÍ
JE VYSTAVĚNÍ AKADEMICKÉ OBCE.
Snažili jsme se inspirovat minulostí
z dob první republiky, kterou si už ale
pamatoval málokdo, a zároveň se dívali
do zahraničí k jakým vzorům se upnout.
Vy jste byl, pane Schmidte, velkou
část 90. let ve vrcholných orgánech
Masarykovy univerzity. Co byla
tehdy největší výzva?
Schmidt: Když jsem se v roce 1992
stal rektorem, univerzita už měla
porevoluční očistu za sebou. To už
stihl udělat profesor Jelínek, který
také škole slavně vrátil Masarykovo
jméno. Hlavní výzva pro nás spočívala
ve vyřešení infrastruktury. Měli jsme
tehdy 10 tisíc studentů a fungovali
v budovách, na které se naposledy
pořádně sáhlo za první republiky. Z dob
socialismu jsme měli v podstatě jen
koleje na Vinařské. Před námi tedy byl
velký úkol rekonstruovat a dobudovat,
což se rozhodně nedalo stihnout jen
za dobu mého působení, v podstatě to
dobíhá ještě dnes po více než 25 letech.
Čím jste se řídili při plánování
budoucnosti univerzity?
Schmidt: Plánovat univerzitu nebyl až
tak velký kumšt, protože stačilo, aby se
člověk podíval, čím musely projít obdobné instituce na Západě v posledních
dvou třech dekádách. Přibližně takové
zpoždění jsme tehdy měli. Klíčový
úkol byl dodělat chybějící obory, které
k univerzitě našeho typu patřily. Už
za rektora Jelínka se celkem přirozeně
založila ekonomicko-správní fakulta
a posléze informatika a sociální studia

Bek: Mezi dvaceti tisíci univerzitami z celého světa je nepochybně
už ta pětistovka dobrý výsledek, ale
ano, ambice jsou zde větší a věřím,
že máme na jejich naplnění. Měl
jsem možnost působit na Univerzitě
Karlově i Palackého a zdá se mi, že
na Masarykově univerzitě máme
z českých univerzit nejvíc nastavenou
vnitřní kulturu na dlouhodobé
neustálé zlepšování. Je tu nejsilněji
sdílena hodnota spočívající v usilování
o vysněné, byť vzdálené mety, jako
je americká Ivy League nebo britské
univerzitní špičky. Většina z nás
napříč fakultami věří tomu, že to
máme dělat, že je to správné a že
stojí za to pracovat pro tento cíl víc
a tvrději, byť jej nedosáhneme brzy.
Vždycky, když se s tímto postojem na
univerzitě setkám, tak mě to potěší,
i když upřímně vlastně nevím, kde
a jak se tento étos zrodil.

Pane rektore, vy jste se vedení
Vy na to, pane profesore,
univerzity ujal 14 let po panu
nemáte odpověď?
Schmidtovi. Změnily se výzvy
Schmidt: Přesně to také nevím, ale
hodně?
mám za to, že v 90. letech se hodně
Bek: Zas tak moc ne. Ukázalo se totiž,
lidí dívalo přes Atlantik na americký
že řada věcí trvá mnohem déle, než
systém, sám jsem v roce 68 na víc
jsme si v 90. letech mysleli. Je to
než rok vyjel do Spojených států
podobné jako jsme si představovali, že
a vrátil se značně ovlivněn tamější
do deseti let ekonomicky doženeme
zkušeností. V době svého rektorování
Německo a ono se to dodnes nestalo.
jsem seriózně po vzoru amerických
Dostihnout špičkové britské nebo
univerzit uvažoval o věcech, které se
americké univerzity také není otázkou
dnes můžou zdát kontroverzní nebo
deseti, ba dokonce ani dvaceti let, spíš
megalomanské. Typická americká
je to úkol na půlstoletí, ne-li na další
univerzita totiž nemá žádné velké
století.
fakulty, ale spíše menší „schools“ nebo
Nejsložitější investicí totiž není po„departments“ a zároveň americké
stavení laboratoří a moderních učeben,
univerzity často zahrnují všechny
nejtěžší je vystavění akademické obce.
obory od společenskovědních až po
Vy se samozřejmě můžete snažit vycho- technické aplikované. Uvažoval jsem
vávat lepší a lepší žáky, než jste vy sám,
tedy, jestli by i u nás nestálo za to zruale trvá to dlouho a navíc to nestačí. Je
šit fakulty a zároveň univerzity sloučit
potřeba se otevírat kolegům z jiných
do větších celků, tedy v Brně dát
univerzit a především ze zahraničí, což
dohromady VUT, JAMU, Masarykovu
znamená kompletní změnu vnitřní
univerzitu a VFU. Současná atomikultury instituce: zavést komunikaci
zace, která zde je, a teď nemyslím jen
v cizích jazycích, dělat otevřená výběv kontextu Brna, ale obecně v rámci
rová řízení bez prosazování svých žáků
České republiky, není úplně šťastná.
a tak dále. K tomu se postupně víc a víc
On totiž v 90. letech každý kraj
přibližujeme, univerzita si skutečně od
chtěl mít univerzitu a nejlépe ještě
oněch raných 90. let drží vzestupnou
na úrovni, jako je ta Karlova, což je
trajektorii a krok za krokem se otevírá
samozřejmě nesmysl. Výsledkem je,
i po personální stránce, ale trvá to.
že máme spoustu průměrných škol
Myslím, že to bude téma ještě pro tři
a těm několika nadprůměrným se
mé nástupce.
těžko stoupá výš, protože nedochází
k žádoucímu sdružování elity, ale spíše
Ve světových žebříčcích se
k rozmělňování. Pořád doufám, že se
Masarykova univerzita pohybuje
s tímto v budoucnosti ještě něco stane,
kolem první pětistovky. Má šanci se
protože to není finančně dlouhodobě
posunout výrazně výš?
udržitelné.

Jak byste si přáli, aby se Masarykova
univerzita vyvíjela dál?
Bek: Pan profesor má naprostou
pravdu, že jinak než bez koncentrace
do několika málo míst se světová
špička dohánět nedá. Změna struktury
vysokých škol je ale otázkou politického
rozhodnutí. A co bych si přál? Aby
mohla naše univerzita dosáhnout na
světovou špičku, potřebuje dobudovat
svoji oborovou strukturu, měli bychom si
zejména dobře vybrat některé aplikované
obory, které souvisí s těmi základními, jež
jsou u nás silné. Jsem také přesvědčený,
že by univerzita měla mít vyváženější
vnitřní strukturu, takže celkem souzním
s tím, co nastiňoval profesor Schmidt.
Struktura menších amerických „schools“
je přirozenější a vhodnější než struktura
fakult, jak ji známe dnes, kdy jsou tu
na jedné straně velké tradiční fakulty,
vnitřně velmi členité, jako je filozofická
a přírodovědecká, a pak ty nové, jako třeba fakulta sociálních studií nebo fakulta
sportovních studií, které jsou mnohem
homogennější. Při vnějším rektorském
pohledu se mi zdá, že ty homogennější
fungují efektivněji. Dovedu si tedy
představit jakési matematicko-fyzikální,
chemické, historické nebo filologické
„fakulty“, které by byly podobně velké.
Bylo by to i spravedlivější při vnitřní
správě univerzity, ale samozřejmě nejde
nic takového nutit, je potřeba k tomu spíš
postupně dospět.
Schmidt: Pro budoucnost univerzity
jsou podle mě důležité především dvě
věci. První je důraz na studenta, protože
to je primárním posláním univerzit, a pak
akademická svoboda – tedy nenechat
si od politiků mluvit do toho, co a jak
se bude učit a o čem se bude bádat.
Odstrašujícím příkladem je v tomto
ohledu dění v současném Maďarsku.
Kvalita péče o studenty byla v době
zmasovění vysokoškolského studia
velkým tématem. Jak je na tom
Masarykova univerzita dnes?
Bek: Byl to velký problém, který jsme si
naplno uvědomili po nárůstu univerzity
někdy kolem roku 2011, protože se začalo
ukazovat, že stát nám více studentů
nezaplatí a že už nejsme schopni v takovém množství kvalitně učit. Proto
jsme od té doby cíleně klesli ze 43 tisíc
na 31 tisíc studií a osobně si myslím, že
to ještě nemá být úplný konec. Sám bych
dlouhodobě považoval za vhodné něco
kolem 25 tisíc, což je počet, který nám
umožní rozvíjet kolegiální spolupráci učitele a studenta, která má být pro vysokou
školu charakteristická.

Pan profesor naznačil téma
autonomie a svobody akademického
prostředí a jejich možné ohrožení.
Cítíte skutečně, že je tu nějaká hrozba?
Bek: V minulosti řada vlád podléhala
pokušení řídit univerzity víc, než je
zdrávo, a nepochybně nás odrážení
těchto snah čeká i v budoucnosti až
nastanou ekonomicky hubenější časy.
K tomu je dobré připomenout, že
Evropská univerzitní asociace už léta
dělá srovnávací výzkumy, ze kterých
vychází, že čím vyšší míru autonomie
a zodpovědnosti univerzity mají, tím
jsou úspěšnější, příkladem budiž školy
ve Velké Británii. Naopak když se stát
snaží řídit detailně personální procesy na
univerzitách nebo diktovat, kolik má být
vzděláno lidí v jakém oboru, nefunguje to
moc dobře. Univerzitám zkrátka svědčí
transparentní motivační parametry ve
financování doprovázené autonomií při
nastavování vlastní strategie.
A bude tady Masarykova univerzita
ještě za dalších 100 let?
Schmidt: První univerzity vznikaly už
v 11. a 12. století, takže jsou to v Evropě
jedny z nejstabilnějších struktur. Z tohoto
pohledu tedy není dalších sto let nic až tak
zvláštního. Vývoj společnosti, technologií
a vědění v řadě disciplín se sice značně
akceleroval, takže těžko věštit, jak bude
svět vypadat za 100 let, věřím ale, že pokud se bude univerzita držet toho základního, o čem jsme se bavili, tedy vzdělávat
lidi a vést je k úsilí o pochopení podstaty
věcí, tak tu pro ni bude místo.
Bek: Souhlasím, že sto let vlastně není
vůbec dlouhá doba. Když se podíváte na
historii mého domovského ústavu hu-

Eduard Schmidt (1935)
Profesor fyziky na Přírodovědecké
fakultě MU. V letech 1992 až 1998
rektor Masarykovy univerzity, posléze
do roku 2004 prorektor. V porevolučních letech také předseda akademického senátu a děkan PřF MU.

Mikuláš Bek (1964)
Docent muzikologie na Filozofické
fakultě MU. V letech 2011 až 2019
rektor Masarykovy univerzity, předtím
od roku 2004 prorektor. Od podzimu 2018 senátor v Parlamentu ČR.

V 90. LETECH CHTĚL MÍT KAŽDÝ KRAJ
UNIVERZITU, COŽ JE NESMYSL. VÝSLEDKEM
JE, ŽE MÁME SPOUSTU PRŮMĚRNÝCH ŠKOL.
dební vědy, jsem zástupcem teprve čtvrté
generace učitelů od počátků univerzity.
Masarykova univerzita bude za sto let
jistě vypadat jinak, pokud jde o část
vyučovaného obsahu, vzniknou nové
didaktické metody a přibude technologií,
určitě budeme hovořit více jazyky a větší
část učitelů i studentů bude přicházet
z mezinárodního prostředí, ale věřím,
že se nic nezmění na tom, že základem
univerzity je kolegiální vztah učitelů
a studentů, který nestojí jen na předávání
vědomostí, ale také na osvojování si
akademické kultury a pohledu na svět.
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Univerzita oblékla
nový kabát
Oblíbený kout v knihovně, schovaný kamrlík pro doktorandy,
ale i laboratoře a posluchárny zůstávají ve vzpomínkách na
studia na vysoké škole. Ale stejně jako člověk, stárnou i budovy
a čas od času potřebují výraznou změnu a někdy i výměnu.
Když byl v roce 1919 uzákoněn vznik
Masarykovy univerzity, její čtyři
zakládající fakulty neměly kde sídlit
a hledaly se pro ně prostory. Mnoho
míst, kde se učili první studenti, už
univerzita opustila a našla či postavila
si nová. Původní i některé nové budovy
pak v uplynulých desetiletích prošly
rekonstrukcí a univerzita výrazně
modernizovala svou tvář.
Z minulosti do budoucnosti
Zatím poslední velká rekonstrukce
skončila v minulém roce na filozofické
fakultě. V areálu v ulici Arna Nováka
působí od roku 1921, kdy zahájila výuku
v prostorách bývalého chlapeckého si-

rotčince. Fakulta se postupně rozrůstala, ale původní prostory se upravovaly
jen málo a zásadní rekonstrukce areálu
začala až před několika lety. Filozofická
fakulta byla totiž jednou z posledních,
která získala peníze na opravy
a modernizaci, a až v roce 2015 tak
skončila první část rozsáhlých prací na
budovách A a B1 a také na zcela novém
pavilonu B2.
Vloni se pak studenti, akademici
i široká veřejnost dočkali přestavby
budovy D a také nového vstupu do
areálu. Poslední etapa rekonstrukce
tak definitivně přeměnila tvář fakulty
a přinesla s sebou také jednu významnou oběť, stavebním pracím musela

ustoupit jedna ze sakur, které zdobí
nádvoří.
Zahrada pro studenty i veřejnost
Přírodovědci zahájili v omezené
podobě výuku už na podzim roku 1920,
až v následujícím akademickém roce
ale otevřeli všechny obory. Do té doby
se totiž pro účely výuky adaptovaly
pavilony bývalého chudobince mezi
ulicemi Veveří, Kotlářská a Kounicova,
kde sídlí část fakulty dodnes.
Na první pohled vypadá areál stejně,
ale budovy v něm, z nichž osm je památkově chráněných, prošly mezi roky
2003 až 2008 rekonstrukcí a přibyla
například nová budova knihovny.

Ještě před 15 lety
byl areál dnešního
bohunického kampusu
(nahoře) v podstatě
jen holou loukou vedle
Fakultní nemocnice
Brno. Dnes na místě
stojí desítky pavilonů
s učebnami a laboratořemi.

V budově fakulty
sociálních studií
v Joštově ulici (vlevo)
původně sídlily jiné
součásti univerzity
a její dvorní trakt se
využíval k parkování.
Před lety se z něj stalo
místo pro společenské
akce nebo relax mezi
přednáškami.
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Hlavní areál filozofické fakulty v ulici Arna Nováka byl v podstatě od vzniku školy provizoriem.
Až v roce 2018 byla dokončena poslední velká etapa dostaveb a rekonstrukcí.

Výrazná proměna se však neodehrála
jen v budovách, ale i v okolí.
Změnila se třeba bývalá zeleninová
zahrada chudobince, z níž se stala zahrada botanická. Založil ji se vznikem
fakulty botanik Josef Podpěra, který
se zasadil také o vybudování prvních
skleníků. Ty se postupně upravovaly
a zvětšovaly, ale v roce 1995 přestaly
vyhovovat potřebám rostlin a fakulta
tak vybudovala nové a modernější

ský postavený a slouží těmto účelům
od roku 1910. Budova v Joštově ulici 10
se stavěla pro německou techniku a po
válce její část a sousední budovu na
Komenského náměstí získala lékařská
fakulta, protože přišla o své původní
sídlo. Fakulta sociálních studií se do
ní nastěhovala v roce 2005 poté, co její
nové sídlo prošlo rozsáhlou opravou.
Nejviditelnější součástí rekonstrukce byla přeměna vnitrobloku na

V ROCE 2014 DOZNALA ZMĚN UNIVERZITNÍ
AULA NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ. JEJÍ VZHLED
SE ČÁSTEČNĚ VRÁTIL DO 30. LET.
stavby s výměrou 1100 metrů čtverečních. V roce 1997 se spolu se zahradou
otevřely široké veřejnosti. Každoročně
do botanické zahrady přírodovědecké
fakulty zamíří zhruba 25 tisíc lidí.
Místo parkoviště atrium
Zatímco nejstarší fakulty hledaly vhodné prostory pro výuku, jedna z nejmladších – fakulta sociálních studií – se
několik let po svém vzniku nastěhovala
do domu, který byl už jako vysokoškol-

atrium nesoucí od roku 2018 jméno Iva
Možného. Z původního parkoviště se
tak stalo místo pro setkávání studentů
či pořádání akcí od dobročinných
jarmarků po odborné konference.
V budově ale zůstala řada památek
na dřívější vlastníky či nájemce,
ve fakultní knihovně je například
konstrukce s částí jeřábu, která tam
zůstala po vynálezci vodní turbíny
Viktoru Kaplanovi, který působil na
někdejší německé technice.

Medici, přírodovědci
a sportovci do nového
Lékařská fakulta, která zahájila výuku
vůbec jako první už v roce 1919, se
během uplynulých sta let stěhovala
několikrát. Naposled se přesouvala
do zcela nových prostor bohunického
kampusu, který sdílí ještě s částí
fakulty přírodovědecké a s fakultou
sportovních studií. Univerzitní
kampus se začal stavět v roce 2004, ale
plány na jeho budování jsou mnohem
starší. O soustředění všech součástí
univerzity na jedno místo se uvažovalo už od jejího založení. Výstavba
kampusu se plánovala na Žlutém
kopci či Kraví hoře a nakonec se začala
budovat tzv. Akademická čtvrť u ulice
Veveří. Z plánů však zbyla jen budova
právnické fakulty.
Po válce, když se rozhodlo o vybudování nemocnice v Brně-Bohunicích,
přesunuly se myšlenky na výstavbu
kampusu tam. Nemocnice se po
odkladech začala stavět v roce 1969
a univerzita počítala s tím, že kampus
vyroste ve stejné době. K myšlence se
však mohla vrátit až po roce 1990, kdy
byl původní plán výstavby zredukován
zhruba na polovinu. Na více než
40 hektarech postupně vyrostly

prostory pro lékařskou fakultu, fakultu
sportovních studií a část přírodovědecké fakulty.
Na dříve rekonstruované prostory
anatomického ústavu navázala v roce 2004 nejdřív stavba prvních čtyř
pavilonů pro biomedicínské laboratoře
a o rok později pak dalších šesti pavilonů, knihovny a také infrastruktury
v celém areálu. V roce 2007 se začaly
budovat sportovní haly a budova pro
fakultu sportovních studií a o rok
později pak zbývajících 19 objektů.
Kampus se postupně zaplňoval
akademiky a studenty, ale také dalšími
budovami včetně několika pavilonů
pro Středoevropský technologický
institut CEITEC.
Spolupráce s firmami
přímo na fakultě
Změn prostor pro výuku i vědu se
dočkaly i fakulty, které vznikly až po
listopadovém převratu. Například informatici získali samostatnou fakultu
jako první v Česku v roce 1994. Sídlili
nejdřív v budově nynějšího Nejvyššího
soudu v Burešově ulici, odkud se po
dvou letech přesunuli na svou nynější

adresu v ulici Botanické. Brzy ale
přestaly prostory stačit a v roce 2003
otevřela fakulta přebudovanou budovu
D s novými posluchárnami.
Před sedmi lety se fakulta dočkala
ještě výraznější přestavby. Při ní
zcela zmizela původní vstupní budova,
kterou nahradil nový pětipatrový objekt
s novými seminárními místnostmi,
laboratořemi i kancelářemi. Změnu pak
završila stavba zcela nové budovy navazující na průčelí fakulty, kterou obsadil
vědecko-technický park Cerit spolu
s firmami spolupracujícími s fakultou
a také Kybernetický polygon.
I nové budovy mění tvář
Fakulta informatiky byla v pořadí
sedmou fakultou MUNI, jako šestá
byla 1. ledna 1991 zřízena ekonomicko-správní fakulta. Výuku zahájila v září
následujícího roku v budově bývalé
Cyrilometodějské záložny na Zelném
trhu. Ta však nebyla pro výuku vhodná
a řešením byla stavba nového sídla.
S ní se začalo v roce 1995, a to u ulice
Vinařská, kde už byly koleje a menza.
Nový objekt začala fakulta využívat
v roce 1998, ale i tady byly čas a poža-

davky na technické vybavení a zázemí
neúprosné. Před několika lety se proto
přebudovala knihovna a vestibul,
předloni se upravil vstupní prostor
a bufet a především přibyly nové
laboratoře pro experimentální ekonomii a v úpravách učeben i chodeb se
pokračovalo i v loňském roce.
Bez knihovny to nejde
Proměny se během uplynulých let
dotkly i dalších dvou fakult. Novou
budovu se zcela novou knihovnou
a zázemím pro výzkumné instituty
využívá od roku 2014 pedagogická
fakulta. Tamní knihovna neslouží
jen pro studium či relaxaci, ale je
i malou galerií, její stěny zdobí sbírka
děl absolventů a studentů katedry
výtvarné výchovy a je tam také koutek,
kde své novinky představují spřátelená
nakladatelství.
O rok později mohli začít využívat
přebudovanou knihovnu i studenti
a akademici na právnické fakultě. Při
její rekonstrukci se navíc našel základní
kámen zamýšleného kampusu, u jehož
položení byl v roce 1928 sám prezident
Tomáš Garrigue Masaryk.

Fakulta informatiky v Botanické ulici se před lety změnila k nepoznání. Čelní
část budovy byla stržena a nahradila ji několikapatrová stavba. Přibylo také
boční křídlo, ve kterém sídlí spolupracující firmy nebo kybernetický polygon.

kb.cz 800 521 521

UŽIJTE SI NAKUPOVÁNÍ
I PŘI CESTÁCH ZA
DOBRODRUŽSTVÍM
A KARTA

Získejte až 250 000 Kč na vaše nákupy
Za platby kartou získáváte bonus k penzijku až 500 Kč měsíčně

SLEVY AŽ 50 % NA ZBOŽÍ,
CESTOVÁNÍ I WELLNESS
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Rukopis, který
položil základy
genetiky
Gregor Johann Mendel, který bývá označován za
zakladatele genetiky, patří mezi české osobnosti, jež zná celý
svět. Opat augustiniánského kláštera na Starém Brně odhalil
základní principy dědičnosti díky svému slavnému pokusu
s hrachem. Jeho život a dílo připomíná Mendelovo muzeum,
které už přes deset let spravuje Masarykova univerzita.
Převzala jej od sdružení Iniciativa pro Brno,
které se v roce 2002 zasadilo o otevření
výstavy věnované Mendelovi v prostorách
augustiniánského kláštera, a to za podpory
českých i zahraničních organizací a jednotlivců. Jedním z nich byl i držitel Nobelovy
ceny Sir Paul Nurse.
„Poprvé jsem navštívil Brno v osmdesátých letech a silně na mě tady zapůsobil
Mendelův odkaz. Později v devadesátých
letech jsem se zapojil do řady diskuzí o nové
výstavě připomínající Mendela,“ vzpomíná
Nurse na své první kontakty s Brnem
a odkazy na jednoho z velikánů genetiky.
Výstava tehdy lidem zpřístupnila řadu
historických předmětů a dokumentů
svázaných s Mendelovou osobou. Za
šestnáct let už prošla dvakrát modernizací
a před časem se rozrostla o počin studentů
Masarykovy univerzity, kteří laikům
zábavnou a interaktivní formou přiblížili
základní pojmy moderní genetiky.

Muzeem prošlo za dobu, kdy jej spravuje
Masarykova univerzita, přes 150 tisíc návštěvníků, kteří se kromě hlavní expozice
mohou podívat také do klášterní zahrady,
v níž Mendel zkoumal dědičnost u rostlin,
ale také pěstoval včely nebo prováděl
meteorologická pozorování.
Vloni se také ve spolupráci s MUNI
otevřelo Muzeum starobrněnského
opatství. Zájemci si tak mohou prohlédnout
umělecká díla či liturgické předměty ze
sbírek augustiniánů.
Mezi nejvýznamnější patří originál
rukopisu Mendelova zásadního díla Pokusy
s rostlinnými hybridy, který je od roku 2018
k vidění v prostorách Mendelova muzea.
Zapůjčilo ho Opatství Staré Brno Řádu
sv. Augustina, které má právo určovat, kdy
je dílo k vidění. Právě tento spis z roku
1866 popisuje základy dědičnosti odvozené
z pokusů s hrachem a dalšími rostlinami.
Stejně jako Mendelova přednáška z roku

1865 však nebyl ve své době doceněn a jeho
práce byla znovuobjevena až ve 20. století.
„Mendel je jedním z nejvýznamnějších
biologů všech dob, ale jsem přesvědčený
o tom, že jeho odkaz není ve světě ani
přímo v České republice doceněný,“ říká
Nurse, který jezdí do Brna jednou za tři až
pět let a vždycky si užívá návštěvu muzea
i univerzity.
Byl tu například v roce 2008 jako jeden
z hostů přednáškové série Mendel Lectures,
která se zaměřuje na oblast genetiky a buněčné a molekulární biologie a každoročně
přivádí do Mendelova muzea významné
odborníky z celého světa, včetně nositelů
Nobelovy ceny, jako je sir Nurse. Anglický
genetik získal Nobelovu cenu za fyziologii
a medicínu v roce 2001 za podíl na objevu
klíčových regulátorů buněčného cyklu, tedy
dělení a růstu buňky. Umožnilo to přesnější
diagnostiku, zdokonalování léčebných
postupů i vývoj nových léků proti rakovině.

Být absolventem
MUNI má své
výhody

ABSOLVENTI.MUNI.CZ
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Absolventi přejí
univerzitě ke
100. narozeninám
100 let stará univerzita je ve skutečnosti
na rozdíl od nás, jejích absolventů, ještě
velmi mladá. Proto jí přeji, aby jí to mládí
hodně dlouho vydrželo.
TGM řekl: „Život měříme příliš
jednostranně; podle jeho délky, a ne
podle jeho velikosti.“ Přeji Masarykově
univerzitě, ať i po 100 letech neztrácí
ambici usilovat hlavně o velikost, která
se někdy obtížně měří, ale její význam
pro společnost je zcela zásadní.

Martin Loučka,

ředitel Centra paliativní péče,
fakulta sociálních studií

Jan Černý,

kardiochirurg a transplantolog,
lékařská fakulta

Masarykova univerzita díky vzdělání
změnila spoustu životů k lepšímu,
včetně mého a mé rodiny, dostali jsme
se téměř ke hvězdám. Do dalších sta let
bych jí přál, aby těchto pozitivních změn
bylo co nejvíce.

David Pavlík,

Petr Horký,

Univerzity vždy byly centrem odvahy
a diskuse. Jestliže má univerzita navíc ve
jméně Tomáše Masaryka, platí to dvojnásob. Mé milé alma mater Masarykově
univerzitě přeji odvážné absolventy
i učitele, kteří se při diskusích nebudou
uzavírat do názorových bublin. Odvahu
a otevřenost odlišným názorům dnes
totiž naše země moc potřebuje.

CIO v Kiwi,
fakulta informatiky
Chtěla bych tímto popřát Masarykově
univerzitě, aby byla i nadále hlubokou
studnou inspirací a znalostí pro své
momentální i nadcházející studenty.
Ať se daří v dalších 100 letech!

dokumentarista,
pedagogická fakulta

Jana Veselá,

někdejší basketbalová
reprezentantka, FSpS

Kateřina Šimáčková,
ústavní soudkyně,
právnická fakulta

Marek Orko Vácha,

evoluční biolog a farář,
přírodovědecká fakulta

Přeji naší univerzitě, aby byla pro své
studenty a studentky životní inspirací,
aby vytvářela a chránila svobodnou
komunitu rovnoprávných, zajímavých
a podnětných lidí. Kvalitní vzdělání by
pak mělo být celou univerzitní komunitou vnímáno zejména jako ideální
nástroj služby a společenské odpovědnosti. Možnost pomáhat druhým se totiž
skrývá v každém studijním oboru, ať si
vyberete jakýkoli.

Pamatuji se velmi dobře, po gymnáziu,
na první měsíce na přírodovědecké fakultě: Pocit, že jsem v ráji, že jsem našel
učitele, kteří sdílí stejný zájem o přírodu
a kteří neváhají obětovat čas pracovní
i mimopracovní, aby nás naučili vše, co
o biologii ví. Přeji Masarykově univerzitě
totéž: Aby do ní chodili studenti rádi, aby
do těch pěti let skočili po hlavě a měli
radost z každého dne.

Masarykově univerzitě přeji vše dobré,
ba nejlepší, zejména trvalou vysokou
odbornost výuky, odpovídající kultivované prostředí a přátelskou atmosféru, jež
by zůstala ve vzpomínkách všech, kteří jí
kdy projdou.

Milena Flodrová,

brněnská historička,
filozofická fakulta
Univerzitě přeji hrdost. Hrdost na
studenty, kteří odcházejí bádat,
aplikovat získaný široký informační
základ do firem, inovovat a posouvat
zažité hranice, a taky zakládat organizace se společenským přesahem. Hrdost
na kantory, kteří takovou elitu umějí
vychovávat.

Dita Přikrylová,

zakladatelka Czechitas,
ekonomicko-správní fakulta
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Uspěl až na druhý
pokus. Teď vede firmu
s miliardovým obratem
Téměř nikdo z lidí, kteří před Vánocemi brouzdali internetem
a hledali nápad na vánoční dárek, ten web nemohl minout.
Bonami.cz se během pár let vyšvihlo mezi lídry českého trhu
s nábytkem a bytovými doplňky. Z pozice CEO ho řídí absolvent
ekonomicko-správní fakulty David Šiška. Muž, který přitom
ještě jako student s vlastním podnikáním dost narazil.
Byl podzim roku 2011 a zdálo se, že Šiška s kamarádem Janem Kolářem mají před sebou skvělou
budoucnost. Zrovna uspěli v akcelerátoru
Jihomoravského inovačního centra s projektem
Universator – průvodcem pro zájemce o vysoké
školy po celém světě, který dával dohromady
informace, jež dřív ležely na různých místech.
Ale nestalo se, firma se nerozjela.
„Udělali jsme hned několik chyb. Mysleli jsme
si, že je o službu ze strany vysokých škol velký
zájem, ale jen na základě nezávazného kontaktu
s českými školami, neověřili jsme si to dostatečně na cílové skupině v zahraničí a nezískali
platícího zákazníka. Od začátku jsme to navíc
chtěli rozjet ve velkém a nedali si záležet na
rozfoukávání plamínku,“ analyzuje Šiška.
To, nad čím by se jiní dlouho trápili, on vzal
prostě jako fakt a pustil se do jiných věcí. Šiška
pochází z podnikatelské rodiny, takže sám chtěl
pracovat podobně. Také proto vstoupil hned
ze začátku studia na fakultě do spolku Aiesec,
který pomáhá zprostředkovávat první pracovní
zkušenosti ve firmách nebo dobrovolnictví.
„Vždycky jsem věděl, že chci dělat něco svého.
A Aiesec byla ohromná příležitost učit se
prakticky, což mě baví doteď,“ líčí Šiška.
Díky studentskému spolku a později i tomu,
že se stal součástí hnutí začínajících podnikatelů, nasbíral spoustu kontaktů, takže najít po
škole uplatnění pro něj nebyl problém.
K místu v Bonami, firmě, kterou dnes vede, se
dostal tak, že zkrátka oslovil jejího spolumajitele Ondřeje Rašku z investorské skupiny Miton,
pod kterou spadají třeba služby jako Rohlik.cz,
Glami.cz nebo Biano.cz. „Líbilo se mu tehdy, že
jsem sám přišel a že jsem měl za sebou i nějaký
neúspěch a snažím se z něj poučit. Rovnou
mi ale říkal, že je potřeba zažít si také nějaký
úspěch, aby člověk zjistil, jaká je správná cesta
k cíli,“ vzpomíná Šiška na něco, co by se dalo
popsat jako pracovní pohovor.
Raška mu dal vybrat z několika pozic u různých firem, které pod Miton spadaly, a Šiška

jednoznačně sáhl po Bonami. „Zamiloval jsem
se do něj od začátku, do lidí i nápadu jako celku.
Přišlo mi taky skvělé, že firmě můžu pomáhat
v začátcích, tehdy fungovala jen asi tři čtvrtě
roku. Byl pro mě důležitý pocit, že pracuju na
projektu, ve kterém můžu mít podíl, a že můžu
být u strategických rozhodnutí,“ popisuje.
V Bonami začínal na pozici, kde měl zajistit
klientovu spokojenost od výběru zboží přes
nákup až po doručení, aby měl důvod se vracet.
CEO, tedy výkonným ředitelem, je Šiška
od května roku 2016. Byl tak u komplexního
vylepšování služby a později měl na starost
expanzi na zahraniční trhy. Dnes Bonami působí
v Polsku, na Slovensku, v Rumunsku, čerstvě
i v Maďarsku a má 150 zaměstnanců, takže

ŠIŠKOVI SE POVEDLO
NAJÍT UPLATNĚNÍ DÍKY
STUDENTSKÉMU SPOLKU.
když se srovná podnik z roku 2013 a jeho dnešní
podoba, jsou to dva úplně jiné subjekty.
„V začátcích se nám o logistiku staral partner,
neřešili jsme sklad ani lidi nebo skladový systém, i přepravce pro nás domlouval někdo jiný.
Časem jsme ale partnera přerostli a koncem
roku 2015 jsme se dohodli, že ho odkoupíme. Od
roku 2016 si už i logistiku zajišťujeme sami,“
vysvětluje Šiška ve své pražské kanceláři.
Kousek od něj sedí i všichni kolegové, kteří
se starají o chod obchodu také v dalších zemích.
Ačkoliv firma v roce 2018 atakovala miliardu
obratu, zvládá to zatím všechno s jedním
českým skladem, odkud zboží do všech zemí
rozváží. Posun do dalších destinací teď společnost neplánuje. Chce zase trochu zapracovat
na tom, aby mohla klientům nabídnout služby,
které jinde postrádají. Navíc svůj rozlet nechce
uspěchat. To už se Šiška naučil z minula.
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Hlavní program oslav
100. výročí založení
Masarykovy univerzity

21. ledna ve 20:30
Projekce dokumentu ČT ke
100 letům MUNI: Otevřená pevnost
Předpremiéra dokumentárního filmu
o Masarykově univerzitě a výzvách ve
vysokoškolském vzdělávání v novém
tisíciletí.
Univerzitní kino Scala
28. ledna od 10 hodin
Slavnostní obřad u příležitosti
dne 100. výročí založení
Masarykovy univerzity
Předání čtyř zlatých medailí
Aula na právnické fakultě
28. ledna v 18:30
Křest jubilejních publikací
M. Vlha – J. Šaur a kol.: Kalendárium
Masarykovy univerzity 1919–2019
a L. Fasora – J. Hanuš: Mýty a tradice
středoevropské univerzitní kultury
Janáčkovo divadlo
28. ledna od 19 hodin
Slavnostní představení opery Leoše
Janáčka Příhody lišky Bystroušky
Janáčkovo divadlo
29. ledna od 10:00
Slavnostní udělení Velké zlaté
medaile MU prezidentovi SR
Andreji Kiskovi
Aula na právnické fakultě

5. března od 19 hodin
Science slam
Populárně-vědecká vystoupení
výzkumníků z Masarykovy univerzity
Sono Centrum

17. až 19. května
Filmový festival MUNIFE100
Přehlídka filmů spojených přímo
i nepřímo s Masarykovou univerzitou
Univerzitní kino Scala

6. března v 10 hodin
Slavnostní obřad udílení zlatých
a stříbrných medailí MU
Aula na právnické fakultě

15. června
Den absolventů
na všech devíti fakultách
Setkání se spolužáky a pedagogy,
prohlídky areálů fakult.
Právnická fakulta, Veveří 70
Lékařská fakulta, Univerzitní kampus
Bohunice, Kamenice 5
Filozofická fakulta, Arna Nováka 1
Přírodovědecká fakulta, areál
v Kotlářské ul. a Univerzitní kampus
Bohunice, Kamenice 5
Pedagogická fakulta, Poříčí 7/9
Ekonomicko-správní fakulta,
Lipová 41a
Fakulta informatiky, Botanická 68a
Fakulta sociálních studií, Joštova 10
Fakulta sportovních studií, Univerzitní
kampus Bohunice, Kamenice 5

6. března v 16:30 a ve 20 hodin
Slavnostní koncert Symfonického
orchestru a Pěveckého
sboru Masarykovy univerzity
Besední dům
7. března od 19 hodin
Hokejový zápas
DRFG Aréna
16. května
Dies academicus
Akademický obřad spojený s udílením
Cen rektora MUNI
Aula na právnické fakultě
od 16. května do 30. září
Výstava MUNI 100
Velká historická výstava
rekapitulující 100 let v dějinách
Masarykovy univerzity
Moravská galerie v Brně,
Místodržitelský palác

15. června od 14 hodin
Festival MUNI 100
Univerzita na jednom místě, největší
absolventský sraz v historii školy,
výstavy, koncerty, promítání, gastro
zážitky a spoustu dalšího
Areál Brněnského výstaviště
a pavilon A

Vstupenky na vybrané akce pro studenty, zaměstnance
a absolventy zakoupíte na is.muni.cz/obchod/MUNI100
Změna programu vyhrazena.

WWW.MUNI100.CZ

Festival MUNI 100
Oslavme to společně

15. ČERVNA OD 14 HODIN
BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON A
Největší absolventský sraz v historii
Vystoupí: Ondřej Sokol, Vojtěch Dyk & B-Side band a Jana Kirschner,
Ukulele Orchestra jako Brno, Divadlo Bolka Polívky, VUS Ondráš
Slavnostní předání malých bronzových medailí absolventům
EXPO MUNI – prezentace fakult a univerzitních pracovišť
Výstava 100 příběhů MUNI
Relaxační zóna s gastro ochutnávkou a poslechem hudby
Retro menza
Knižní jarmark Munipressu
VIDA! science centrum Brno
Projekce Univerzitního kina Scala
Ohňostroj Ignis Brunensis věnovaný brněnským univerzitám
Vstupenky na Festival MUNI 100 pro veřejnost budou dostupné v síti Ticketportal.
Oslavy se konají pod záštitou primátorky statutárního města Brna Markéty Vaňkové, hejtmana
Jihomoravského kraje Bohumila Šimka a předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského.

FESTIVAL.MUNI100.CZ
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Doprovodný program
oslav 100. výročí založení
Masarykovy univerzity
29. ledna až 28. února
Výstava 100/10: Proměny
SCI MUNI v letech 2008−2018
Galerie na schodišti děkanátu
přírodovědecké fakulty

25. dubna
Business Research Forum
Veletrh možností spolupráce
s Masarykovou univerzitou
Pavilon institutu CEITEC v kampusu

28. až 29. ledna
Výstava Historie medailí
Předsálí auly na právnické fakultě

16. května
Představení Zlatého fondu
Knižní produkce zakládajících fakult
MU 1920–1939 v digitální
podobě

30. ledna od 17 hodin
Přednáška historika Lukáše Fasory
ke 100. výročí založení MUNI
Univerzitní centrum Telč
23. února od 19 hodin
Reprezentační ples
právnické fakulty
Hotel Courtyard by Marriott
5. března od 19 hodin
Ples přírodovědecké fakulty
KC Semilasso

17. května v 10 hodin
Udělení čestného doktorátu
prof. Josefu Jiřičnému
Augustiniánské opatství
18. května
Den s Univerzitním centrem
a koncert Symfonického
orchestru MUNI
Univerzitní centrum Telč

7. března
Velký šachový turnaj –
akademické mistrovství MUNI

19. května od 19:19
19. Filmový festival fakulty
informatiky
Univerzitní kino Scala a fakulta
informatiky

4. až 30. března
Výstava Masaryk a Svatá země
Moravské zemské muzeum,
Dietrichsteinský palác

22. května
CEITEC Open Day – #CEITEC100

3. dubna od 10 hodin
MUNI jobNEST
1. ročník Veletrhu státní správy
a neziskových organizací
Atrium fakulty sociálních studií
12. dubna v 10 hodin
Udělení čestného doktorátu
prof. Andreji B. Zubovovi
Augustiniánské opatství

Květen
Křest ediční řady MUNI ARTS 100
a křest knihy 100 tváří FF MU
Květen
Výstava: J. A. Komenský v aktivitách
pedagogické fakulty
Knihovna pedagogické fakulty
15. června od 10 hodin
Den otevřených dveří ústavu
výpočetní techniky

12. dubna
TGMx sociálních věd

VÍCE NA WWW.MUNI100.CZ

15. června od 10 do 14 hodin
Homecoming – setkání
zahraničních studentů a absolventů
Univerzitní kino Scala a areál BVV
19. až 21. července
Mendel je...
Oslava výročí narození Gregora
Johanna Mendela
Areál Augustiniánského opatství,
Mendlovo náměstí
24. října od 10 hodin
Udělení čestného doktorátu
prof. Hansi Beltingovi
15. listopadu v 10 hodin
Udělení čestného doktorátu
prof. Davidu Laneovi
17. listopadu
Připomínka 30 let
od sametové revoluce
18. až 22. listopadu
Humanities 3000 fórum
Speciální program Týdne
humanitních věd
20. listopadu od 9 hodin
13. ročník Veletrhu práce
pro studenty a absolventy VŠ
JobChallenge
BVV, pavilon A1
4. prosince od 16 hodin
Křest encyklopedie
100 let historie SCI MUNI
Univerzitní kino Scala
5. prosince v 10 hodin
Udělení čestného doktorátu
prof. Johnu P. Giesymu
9. prosince od 19:30
Koncert Symfonického orchestru
Masarykovy univerzity ke 40. výročí
založení ústavu výpočetní techniky
Besední dům
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Oblíbený učitel je i trenér
Doma z něj před lety velkou radost neměli. Pedagog
Jan Cacek řekl svým rodičům lékařům už někdy na
začátku gymnázia, že on se bude živit sportem, tedy
něčím, co rodiče nejdřív neschvalovali a hlavně nevěřili,
že je to vůbec možné. On jim ale dokázal, že to jde.
Dnes je jedním z nejoblíbenějších pedagogů
na fakultě sportovních studií a k tomu
přivádí k úspěchům sportovce kolektivních
i individuálních sportů.
„Jsem velmi soutěživý. Vždycky jsem
chtěl být dobrý v tom, co dělám,“ vypráví
s úsměvem Cacek. Také tato jeho vlastnost
ho přivedla k dnešní kombinaci všech jeho
aktivit, které se skládají z výuky na fakultě
sportovních studií, funkce proděkana
pro vědu a výzkum a vedení kondičních
tréninků fotbalové Zbrojovky Brno nebo
řady individuálních sportovců, včetně
jednoho z nejlepších českých thajboxerů
Tomáše Hrona.
Cacek patří k té skupině trenérů, kteří
sami nikdy výraznější sportovní úspěch
nezažili, ale jako trenér k nim dopomáhá
jiným. Do 17 let hrál fotbal, dostal se až
do druhé ligy. Pak ovšem, a ano, poměrně
pozdě, přesedlal na atletiku. „Jako atlet
jsem to dopracoval maximálně k nějakým
čtvrtým místům na akademickém
mistrovství republiky. Ale pak jsem šel
studovat učitelství se specializací na
atletiku na pedagogickou fakultu a došlo
mi, že právě trénování a výuka mohou

být tím, v čem se chci opravdu realizovat,“
vysvětluje.
Původně si myslel, že bude učitel na
střední škole, brzy ale zjistil, že by to pro
něj úplně nebylo. „Učil bych tam něco, co
mám dopředu naplánované podle učebního
plánu a jsme schopný to překročit jen
o drobné krůčky. Na vysoké škole jsem
stále v kontaktu s nejnovějšími poznatky,
které mohu navíc sám přímo vytvářet,“
pochvaluje si muž, který v roli kondičního
trenéra fotbalové Zbrojovky Brno působí
deset let.
A „přežil“ za tu dobu třináct trenérů
prvního mužstva. „Jak se mi to povedlo?
Já vážně nevím. Přitom jsem si jistý, že
některým jsem musel lézt dost na nervy.
Asi mě ale vždycky nakonec respektovali,“
krčí rameny.
Na trénování týmů i jednotlivců se
mu nejvíc líbí, že si pořád může v praxi
zkoušet to, co v akademickém prostředí
přednáší a ukazuje studentům. Na výuce
na vysoké škole si zase cení, že je mezi
prvními, kdo poznává novinky, které se
ve sportovním tréninku a přípravě pořád
objevují. Nejraději to má ale všechno

dohromady, protože sama o sobě má každá
z jeho činností také spoustu negativních
stránek.
„Nedovedu si představit, že bych byl
jenom trenér, je to velká nejistota. Jednou
vás jmenují, ale za dva měsíce svoji práci
nemusíte mít. Navíc jako trenér se také
brzy dostanete do rutiny. Děláte v zásadě
stále stejné věci a moc vás nevytrhne ani
to, že s těmi nejlepšími hodně cestujete,“
popisuje Cacek, který ale oceňuje, že hlavně
u individuálních sportovců člověk jako
trenér vidí výsledky svojí práce a může se
spolu se svěřencem radovat z úspěchů. „To
v akademickém světě se obvykle výsledky
dostavují později,“ dává Cacek za příklad
třeba čekání na vydání odborného článku,
jež může trvat i měsíce a skončit také
stanoviskem: Zamítnuto.
Přesto by neměnil. Kontakt se studenty
mu dělá i po skoro dvaceti letech radost.
Od lidí, kterým předává poznatky, přitom
nečeká, že budou papouškovat to, co jim
řekl. Naopak, chce je přimět ke sledování
nových trendů ve vědě, jejich kritickému
hodnocení a následnému užívání ve
sportovním tréninku.
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Nenechte
se napálit,
vyzývají studenti
Co si myslíte o 11. září? Nebo o smrti Ivety Bartošové? A znáte
chemtrails? Všechna tato témata jsou denním chlebem
studentů Masarykovy univerzity ze spolku Zvol si info.
Jezdí totiž po školách a akcích a prostřednictvím přednášek
se snaží lidem vysvětlit, jak se nestát obětí dezinformací, které
se někdy v médiích a na internetu objevují. Získali za to řadu
ocenění a vydali dokonce knížku.

„První přednášku si pamatuju dodnes, jsou
to už víc než dva roky a bylo to na základce
v Litomyšli, kde jsme mluvili se dvěma plnými
třídami deváťáků z různých škol. Chtěli jsme
jim toho říct hrozně moc a vůbec jsme to
nestíhali. Byla to pro nás první zpětná vazba,
že se s nimi musíme naučit mluvit jinak,“
vzpomíná Katka Křivánková, dnes předsedkyně
spolku Zvol si info.
U aktivity byla od začátku díky tomu, že
napsala motivační dopis a dostala se tak do
výběrového anglického předmětu na katedře
politologie, kde to celé vzniklo. Studenti
vedení Milošem Gregorem a Petrou Vejvodovou
vytvořili web, kam umístili mimo jiné
Surfařova průvodce po internetu, což je souhrn
základních rad pro každého uživatele.
Hlavně se ale soustředili na objíždění nejdřív
středních a později i základních škol. „Původně

U DĚTÍ SE SOUSTŘEDÍME
NA MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST
A KRITICKÉ MYŠLENÍ.
jsme mluvili o propagandě a bezpečnosti a rozebírali pět bodů surfařova průvodce. Teď si necháváme propagandu a bezpečnost jen pro starší
studenty a u mladších se soustředíme hlavně
na mediální gramotnost a kritické myšlení, aby
věděli, že na sociálních sítích jsme uzavření ve
vlastní bublině. I surfaře jsme proškrtali na tři
hlavní body,“ popisuje Katka.
Projekt měl od začátku velký ohlas. Studenti
dostali cenu za občanskou aktivitu mladých

lidí Gratias Tibi, ocenění rektora Masarykovy
univerzity a svoje zkušenosti shrnuli ve vydání
knížky se schválně provokativním názvem
Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích
a manipulacích!!!.
Herec Lukáš Hejlík ji navíc později transformoval do podoby scénického čtení. Ke konci
roku 2018 měli studenti na kontě 7500 proškolených lidí a asi 140 navštívených škol, přičemž
různé jiné akce, konference nebo letní školy už
ani nepočítají. Zvou si je učitelé nebo zkrátka
lidé, kterým není jedno, jak a jaké informace
lidé konzumují.
„Co mi to dalo? Úplně mi to změnilo život.
Naučila jsem se komunikovat, potkala neuvěřitelnou spoustu lidí a taky už jasně vím, co chci
po škole dělat,“ říká Katka, kterou čeká na jaře
psaní diplomky a státnice. Už teď ale plánuje, že
jakmile školu dodělá, rozjedou všechno spolu
s dalšími dvěma vedoucími a lektory ještě víc
než teď, kdy zajišťují zhruba 15 přednášek
měsíčně.
Po školách pořád jezdí hlavně díky doporučením a tomu, že se jejich dobré jméno šíří samo.
Do budoucna by ale v tomto ohledu rádi přidali
na aktivitě a rádi by se dostali i tam, kam je
úplně nezvou. Tam by totiž návštěvy jejich typu
měly zavítat především. I když už se v tomto
ohledu udělalo hodně, pořád dostávají otázky
na konspirační teorie kolem 11. září nebo na to,
zda zpěvačka Iveta Bartošová skutečně zemřela.
„Začíná to tím, že mladí lidé často koukají na
různé weby se zábavným obsahem. Čím častěji
je sledují, tím víc mají tendence jim věřit. Dál
nad tím nepřemýšlejí nebo si nekladou další
otázky,“ poukazuje Katka na problém, který se
s kolegy také snaží řešit.

Už máte svůj
univerzitní kousek?
Podívejte se,
který vám sedne.
WWW.MUNISHOP.CZ
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První logo odkazovalo
na divadlo, nové se
hlásí k funkcionalismu
Nezdá se to, ale je skoro všude. Logo univerzity studenti vídají,
už když vyplňují elektronickou přihlášku, léta kolem něj pak
chodí do školních budov a nakonec jim napořád zůstane také
na diplomu. Masarykova univerzita neměla logo od svého
počátku, vyvinulo se až po letech jejího fungování. Ke 100. výročí
si ovšem nadělila nové, aby byla zase o něco lépe vidět.
Úplně prvnímu znaku školy se nevěnovalo moc
pozornosti, ostatně v dobách, kdy se vydávaly
hlavně úřední listiny a na propagaci nikdo
nemyslel, ho nebylo ani moc potřeba. Dodnes je
k vidění v univerzitním archivu – na dokumentu s názvem Inaugurace rektorů, drobné
ročence s nejdůležitějšími údaji o škole, se bez
jakéhokoliv schvalování objevil znak v podobě
písmen M a U vsazených mezi závěsy divadelní
opony.
„O autorovi se nikde nepíše. Osobně si ale
myslím, že by jím mohl být František Hlavica,
který pro univerzitu vytvářel i návrhy talárů.
Byl totiž přítelem Františka Weyra, který byl
v té době rektorem a svěřoval Hlavicovi i různé
jiné úkoly,“ myslí si Jiří Pulec, někdejší ředitel
Archivu Masarykovy univerzity.
„Divadelní“ znak se na dokumentech
univerzity různě objevuje až do začátku
50. let. Souběžně s ním se ale začala používat
také ražená značka v podobě dvouocasého lva
obkrouženého nápisem Masarykova univerzita
v Brně. Později se jako odznak univerzity
používaly také insignie – vyobrazení žezla nebo
rektorského řetězu.
Velké změny nastaly s rokem 1960, kdy
se škola pod vlivem politických okolností
přejmenovala na Univerzitu Jana Evangelisty
Purkyně. Na listinách z této éry se ukazuje jako
znak otisk medaile s tváří Purkyněho.
V 80. letech se ovšem poprvé začalo uvažovat
o tom, že by univerzita měla mít nějaké označení, jímž se bude prezentovat, a začal proces
vytváření předchůdce jednotného vizuálního
stylu. V roce 1985 proto vzniká psané logo
tvořené písmeny UJEP, přičemž mezi první dvě
písmena umístila autorka Ludmila Soukupová
badatelovu tvář.
Než se akademici i vnější svět stihli s novým
logem sžít, nastaly ještě větší změny. Pod
vlivem listopadové revoluce se škola vrátila
k názvu Masarykova a všechny plány se

jménem Purkyně šly do koše. Že vůbec vznikly,
se ale ukázalo být velkou výhodou. Členové
komise, která návrh Ludmily Soukupové
vybrala, zůstali na univerzitě, takže mohli
hned zasednout znovu a hledat vizuální
identitu pro instituci vracející se k původnímu
jménu. Zvolili donedávna používané logo Ivana
Štroufa – písmena M a U obkroužená latinským
názvem školy.
Někdejší ředitel archivu Pulec byl tehdy
tajemníkem komise. Dodnes vzpomíná na to,
že byl vybrán nejlepší návrh, jaký se nabízel,
i když s výhradami. Vytváření vizuální identity
podle něj není v případě Masarykovy univerzity jednoduché.
„Nemáme tady nic výrazného, co by nás identifikovalo, žádnou charakteristickou stavbu. Dá
se vycházet z písmen nebo Masaryka. Kdysi
se navrhoval i obraz Prométhea na právnické
fakultě, ale ten nám řadu let vůbec nepatřil – například v době, kdy na právech sídlila
Vojenská akademie Antonína Zápotockého,“
podotýká Pulec.
S obdobnými podmínkami se museli
popasovat také tvůrci jednotného vizuálního
stylu, který byl představen v prosinci 2017
a univerzita na něj postupně začala přecházet
v průběhu roku 2018.
Autoři ze Studia Najbrt ho také proto
postavili na jednoduchých liniích, novém
jedinečném písmu a logu složeném ze spojení
písmen MUNI. To odkazuje ke zkrácenému
označení univerzity, jež bylo původně
vymyšleno jen pro internetovou doménu školy.
Postupně však zlidovělo a začalo se víc a víc
používat v neoficiálních sděleních i dílčích
názvech různých projektů nebo součástí školy,
jako je nakladatelství Munipress nebo obchod
Munishop.
Do své druhé stovky tak Masarykova univerzita vstupuje s označením MUNI vtěleným už
přímo do loga.

1924
Nejstarší logo

Ražené logo

1985
Logo pro
UJEP

1990
Návrat
Masaryka

2017
MUNI
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Šla jsem na to
obráceně: Napřed
děti, až pak věda
Náhoda přeje připraveným. Janu Klánovou přivedla její
odvaha využít nově se otevírající příležitosti až k pozici ředitelky
centra RECETOX přírodovědecké fakulty. Centrum, které loni
oslavilo 35 let své existence, prošlo v posledním desetiletí
dynamickým rozvojem a stalo se mezinárodně uznávaným
výzkumným a vzdělávacím pracovištěm zaměřeným na studium
dopadů znečištěného prostředí na zdraví.
Profesorka Klánová přitom na vědeckou kariéru původně nepomýšlela. „K přírodním vědám mě přivedla
láska k logice. Byla jsem líná se učit zpaměti a v matematice nebo chemii jsem viděla prostor pro kreativitu.
A protože jsem si mezi nimi nedovedla vybrat, zvolila
jsem jejich učitelskou kombinaci,“ vzpomíná na studia
na Masarykově univerzitě.
Po absolvování však zůstala ve vysokoškolském
prostředí a zapojila se do výzkumu na elektrotechnické fakultě VUT. Stihla se ještě přiučit leccos z fyziky
i analýzy materiálů, než po třech letech odešla na
mateřskou. „Často se mě lidé ptají, jak jsem skloubila
kariéru a rodinu, ale já jsem to vlastně nikdy neřešila.
Po narození dcer jsem skoro devět let dělala něco úplně
jiného,“ říká Klánová.
Spolu s manželem se totiž hned po sametové
revoluci rozhodli na čas přesídlit do USA. „Angličtinu
jsme se spolu učili po večerech z učebnic pro jazykové
školy – školní znalost ruštiny a němčiny nám mnoho
platná nebyla.“
Se dvěma batolaty a pár kufry se přestěhovali do
Michiganu, kde její manžel studoval doktorát. Ani ona
však za oceánem nezahálela. Pro početnou komunitu
michiganských Čechů a Slováků založily s kamarádkou jazykovou školu. „Potkala jsem tam neuvěřitelnou
škálu zajímavých lidí a jsem vděčná za všechny ty
pestrobarevné zážitky,“ vysvětluje Klánová, která také
v univerzitní škole učila děti z celého světa.
Když se rodina začala chystat zpět do Evropy,
dostala nabídku vrátit se zpátky k výzkumu v nově
založené Laboratoři molekulární fyziologie rostlin na
Přírodovědecké fakultě MU. „Byl to jeden z prvních
skutečně mezinárodních týmů na Masarykově
univerzitě.“
Po třech letech se Klánová přesunula na své dnešní
působiště, kde mohla zúročit předchozí mezioborové
zkušenosti z chemie, biologie, matematiky i fyziky.
Získala doktorát z environmentální chemie a v týmu
tehdejšího ředitele Ivana Holoubka se zapojila do

vůbec prvních projektů evropských rámcových
programů na univerzitě.
„Centrum bylo v té době malé, ale bylo pionýrem
v oblasti mezinárodních projektů, spolupráce
s průmyslem i státní správou. Bylo aktivní v oblasti
mezinárodních úmluv na ochranu lidského zdraví před
chemickými látkami a získalo přístup k projektům
OSN. Projektová podpora na univerzitě neexistovala,
byl to průzkum bojem,“ líčí další roky Klánová.
V té době se habilitovala, založila vědecký program
a stala se výkonnou ředitelkou projektu budujícího
nové kapacity centra v bohunickém kampusu. Počet
výzkumníků centra rostl řádově. Znamenalo to mimo
jiné vybudovat management a silný tým projektové

DEVĚT LET JSEM DĚLALA
NĚCO ÚPLNĚ JINÉHO NEŽ VĚDU.
podpory. Na konci projektu byla Klánová jmenována
profesorkou a po mezinárodním výběrovém řízení se
stala novou ředitelkou centra.
V loňském roce RECETOX pod jejím vedením
uzavřel pětileté období udržitelnosti, v mezičase už ale
získal další projekty z operačních programů nebo velké evropské projekty. „Pořád se učím. Centrum musí
reagovat na výzvy, otevírat výzkumné a studijní
programy. Je mou zodpovědností umožňovat jeho další
rozvoj, koordinovat přípravu strategie i souvisejících
projektů. Důležitá jsou nová partnerství a prezentace
centra na mezinárodním fóru.“
Přes časovou náročnost své práce se snaží nezanedbávat rodinu, kulturu ani sport. „Poslední roky jsem
zjistila, že potřebuji běhat, abych si vyčistila hlavu.
O pohyb se nám stará náš hyperaktivní pes i naše děti,“
dodává s úsměvem Klánová, která už se od svých dcer
dočkala i vnoučat.
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Dětská
univerzita
rozvíjí talent

100 let
100 příběhů

Touha po vědění provází člověka celý život, a proto otevírá
Masarykova univerzita už pátým
rokem své brány i mladým. Od
roku 2014 se mohou desítky dětí
ve věku od 9 do 14 let přihlásit na
dětskou univerzitu známkou jako
MjUNI, díky níž se dostanou do
laboratoří a učeben všech devíti
fakult i dalších pracovišť. Každý
rok je navíc několik místo vyhrazeno pro sociálně slabé. Děti poznají
univerzitní prostředí i základy
vědecké práce a jednou možná sami
zamíří na vysokou školu.

Masarykova univerzita, to jsou
především lidé. Studenti a jejich učitelé, vědci,
ale často i neviditelní lidé v pozadí a samozřejmě
absolventi. A kde jsou lidé, tam najdete příběhy.
Právě na nich stojíme a ke 100. výročí vám
představíme hned 100, na kterých si zakládáme.

První dítě ze
zkumavky
za oponou

Ivo Možný,
tvůrce české
sociologie

Gynekologem se Ladislav Pilka stal
spíše mimochodem. Nemilosrdná
socialistická umístěnka ho na
osm let zavřela na porodnickém
oddělení, což se nakonec ukázalo
jako požehnání. Profesor Pilka
se tam začal zabývat léčbou neplodnosti a už v roce 1982 se díky
tomu významně podílel na první
asistované reprodukci v tehdejším
socialistickém bloku. Dnes používané metody zůstávají v principu
stejné, samozřejmě se ale dělají
s větší jistotou a také snadněji
díky dostupným technologiím.
Dlouholetý přednosta II. gynekologicko-porodnické kliniky
Lékařské fakulty MU přezdívaný
„otec dětí ze zkumavky“ zemřel
v roce 2014 ve věku 81 let a do
posledních chvil aktivně působil
v porodnictví.

Těžký život měla za minulého režimu sociologie. Věda, která přináší
poznatky o životech jednotlivců
i skupin lidí a vysvětluje spoustu
jevů, byla označována za pavědu
a měla zaniknout. Jedním z motorů
jejího porevolučního znovuzrození

byl první děkan Fakulty sociálních
studií MU Ivo Možný. Zajímala ho
témata rodiny, intimity, partnerských vztahů a sociální politiky.
Na Masarykově univerzitě působil
jako vedoucí katedry sociologie,
a když se několik oborů filozofické
fakulty rozhodlo osamostatnit
a vytvořit novou fakultu sociálních
studií, Možný byl vůdčí osobností změny. K tomu uměl trefně
pojmenovat aktuální společenské
fenomény, takže platil za velkého
popularizátora sociologie.

Ministr
financí
a první rektor
MUNI
Karel Engliš byl nejen významný
národohospodář a tvůrce finanční
politiky první republiky, ale také
významná osobnost v dějinách

Masarykovy univerzity. Spolu
s Františkem Weyrem a Aloisem
Jiráskem se totiž zasloužil o její
vznik a stal se i jejím prvním
rektorem a později děkanem
právnické fakulty. Významně se
angažoval v politice, v meziválečném období zastával opakovaně
post ministra financí a později
guvernéra Národní banky. S příchodem komunistického režimu
však byl on i jeho dílo potlačováno
a zemřel v zapomnění.

Nebezpečí
v bezpečných
čipech
Univerzitních objevů, které
vyvolají opravdu velký rozruch,
protože se dotýkají milionů lidí,
není zase tolik. Odborníkům
z centra výzkumu v kryptografii
a bezpečnosti se ale v lednu 2017

Hokej jako
pojítko se
školou

povedl jeden, který mezi ně patřil.
Zjistili totiž, že čipy, které se v té
době používaly například v moderních občanských průkazech
několika zemí, jsou zranitelné
a jejich elektronická obrana
prolomitelná. Jednotlivé vlády tak
musely obranné systémy proti
zneužití elektronických identit
změnit a výrobce čipů přistoupil
k vylepšení ochrany. Dotklo se
to například občanů Slovenska,
Španělska nebo Estonska.

Mladá
biochemička
vede firmu
Bavila ji matematika a chemie, zvažovala, že by šla studovat veterinární lékařství, ale nakonec z toho
vyšla biochemie. Dnes Veronika
Štěpánková vede historicky první

spin-off firmu Masarykovy univerzity Enantis, která se zaměřuje
na biotechnologie. Splnila se jí tak
touha propojit vědecký výzkum
s praktickými aplikacemi. Enantis
sídlící v univerzitním kampusu se
totiž v současnosti zabývá vývojem
produktů pro hojení těžkých
ran založených na takzvaném
fibroblastovém růstovém faktoru,
což je bílkovina, která stimuluje
růst buněk.

Brno je hokejové město a někdy
před deseti lety se to začalo
projevovat i mezi studenty. Parta
kluků z MUNI uspořádala právě
tehdy první duel s VUT. Zápas se
stal natolik oblíbeným, až vyprodával extraligovou DRFG Arenu
s kapacitou přes sedm tisíc diváků.
Od té doby už zájem o studentský
hokej jenom rostl a vyvíjel se. V létě
2017 se studentům podařilo založit
stálý hokejový tým s názvem
HC Masaryk University. Tento
krok hodně zjednodušil jejich
následovníkům život. Do té doby
bylo propojování hokejové kariéry
a studia skoro až nesnesitelně
komplikované. Nový tým působí
ve vysokoškolské lize, takže se
studiem se přirozeně počítá.

Doktorandka
organizuje
pomoc
uprchlíkům
Pomáháme lidem na útěku. Tak
se jmenuje nezisková organizace,
kterou založila doktorandka
z pedagogické fakulty Zuzana
Szabó Lenhartová. Dostala se
k tomu souhrou okolností. V době
vrcholící migrační krize, se ocitla
v Maďarsku tváří v tvář lidem, kteří prchali před válkou a za lepšími
životními podmínkami. Ačkoliv
byla na dovolené, začala organizovat sbírky a později i výjezdy Čechů
pomáhajících v uprchlických
táborech. Tak vznikla neziskovka
a také důvod, proč Lenhartová
dostala Cenu Alice Masarykové.

Umění pro
všechny
a všude
V roce 2019 neslaví jen Masarykova
univerzita, ale jedno malé výročí si
připomínají i zdejší výtvarníci. Na
jaře se už po desáté koná Týden výtvarné kultury, akce, která se léta
snaží vytvářet prostor pro poznávání a dialog mezi umělci a jejich
příznivci i těmi, kdo se doteď umění spíš vyhýbali. Proto organizátoři
mimo jiné z Pedagogické fakulty
MU připravují výstavy, komentované prohlídky, přednášky, výtvarné
dílny a také akce v ulicích města,
které vychází vstříc všem věkovým
kategoriím. Všichni by tak k umění
měli být co možná nejblíže.

Titul z MUNI
má i světový
lezec Ondra
Že je Adam Ondra fenomenální
lezec, o tom si povídají sportovní
příznivci po celém světě. On
ale dokázal také něco, co se
povede jen malému procentu
profesionálních sportovců –
na Masarykově univerzitě

vystudoval obor podniková
ekonomika a management.
Ondra, který v září 2017 přelezl
nejtěžší lezeckou cestu světa
a opakovaně překonává hranice
toho, co se považovalo za možné,
se na univerzitu později ještě
vrátil. Díky projektu Českého
rozhlasu mu odborníci z fakulty
sportovních studií udělali
komplexní diagnostiku těla,
což pomůže lezci i vědcům lépe
pochopit, v čem jeho výjimečnost vlastně spočívá.

32

Vědci baví
diváky
z pódia
Poučení a pobavení v jednom
nabízí dvakrát do roka Science
slam Masarykovy univerzity.
Inspirováni zahraničními formáty
přivedli tento formát před lety
do Česka mladí vědci z MUNI.
Jde o soutěžní klání, v němž se
výzkumníci snaží v krátkých
vystoupeních co nejlépe přiblížit
divákům svou práci. Ti pak na
závěr večera ocení nejlepšího řečníka, který jim popsal svůj výzkum
co nejsrozumitelněji a nejzábavněji. Science slam popularizuje
nejen vědu z MUNI, ale i dalších
univerzit a neomezuje se jen na
velká vystoupení, ale představuje
vědu i na středních školách.

Renesanční
učitel
přibližuje
středověk
Původem Čechošvýcar Ivan Foletti
je na univerzitě relativně krátce,
oficiálně od roku 2011. Přesto
na ni způsobil hodně rozruchu

Učitelé
pomáhají
ohroženým
Narodit se do sociálně znevýhodněného prostředí je dárek,
který člověk nechce, ale na výběr
neměl. Na pedagogické fakultě léta
naráželi na důsledky vyrůstání
v takovém prostředí a jak se s tím
lidé celý život perou, a tak se
rozhodli pomoct. Už od roku 2001
nabízí katedra sociální pedagogiky
předmět asistentská praxe, díky
kterému chodí (nejen) studenti
pedagogiky doučovat děti z rodin,
které nemají sociálně ani ekonomicky jednoduchý život. Předmět
se nedávno stal součástí společného
základu, kterým prochází všichni
studenti fakulty. Získávají díky
tomu jasnější představu o tom, jak
může být učitelská práce náročná,
a navíc pomáhají potřebným.

Světový
vědecký
talent už
od mládí
Už za studií bylo jasné, že
z Marka Mráze vyrůstá elitní
vědec. Začínal u výzkumu RNA
a toho, jak její regulace souvisí
s mnoha lidskými nemocemi,

Válí ve
fotbale,
i když nevidí

svojí vědeckou i pedagogickou
prací. Specialista na středověké
a pozdně antické umění díky svým
kontaktům získal mimo jiné dar
několika tisíc knih od světoznámého odborníka Hanse Beltinga,
což umožnilo otevřít v Brně novou
specializovanou knihovnu. Foletti
se navíc nebojí netradičních
pedagogických metod. Na jaře
roku 2017 ušel se studenty více než
1500 kilometrů po středověkých
francouzských památkách.

Radio R plní
sny a rodí
talenty
Když začalo v roce 2008 studentské
Radio R vysílat, vyvolalo spoustu
pozvednutých obočí. Rádio? Vážně?
A nekomerční? Jenže tenhle nápad
z Fakulty sociálních studií MU se

v posledních letech se zaměřil
především na studium chronické
lymfocytární leukémie, což je
nejčastější leukemické onemocnění dospělých. Ve své laboratoři
v institutu CEITEC a s kolegy ve
Fakultní nemocnici Brno zkoumá její příčiny a pomáhá také při
navrhování a testování nových
léků na tuto chorobu. Za svou
práci už získal řadu ocenění, je
například čerstvým držitelem
prestižního ERC grantu a loni
převzal také cenu Neuron.

chytil, funguje už přes deset let
a za tu dobu z něj vzešla spousta
pozdějších moderátorů nebo
reportérů českých rádií i televizí
a také nadšenců, kteří si jen
splnili sen o tom mluvit do éteru
o svých koníčcích nebo posílat do
světa hudbu, která je baví. Když
studenti začínali vysílat, bylo to
ještě v prostoru, který sloužil na
fakultě jako sklad. Dnes už mají
úplně profesionální podmínky.

Když člověk přijde o zrak, dost
ho to omezuje v životě. A třeba
sportování to skoro vylučuje, řekl
by si někdo. Dokud ovšem nepotkal
nevidomé futsalisty z týmu Avoy
MU Brno. Mužstvo, které vzniklo
při univerzitním Centru pro pomoc
studentům se specifickými nároky
v roce 2008, tehdy do Česka vneslo
úplnou novinku a také ukázalo, jak
šikovní můžou nevidomí sportovci
být. Aktivity spolku se za léta
existence obdivuhodně rozrostly –
každý rok pořádají jeho členové
turnaj s hvězdným mezinárodním
obsazením a stojí i za vytvořením
českého reprezentačního týmu.
Další příběhy najdete na
muni100.cz

Předplaťte si
Magazín M
Univerzitní měsíčník v nové podobě.
Zdarma ve stojanech po celé
univerzitě, s předplatným přímo
ve vaší schránce.

em.muni.cz/predplatne

Podělte se o svůj příběh
s Masarykovou univerzitou.
DÍKY MUNI jste se setkali s oborem, ve kterém jste dokázali velké věci.
DÍKY MUNI jste poznali své celoživotní přátele, kolegy, partnery.
DÍKY MUNI jste potkali inspirativní pedagogy.
Masarykova univerzita si vždy dokázala zachovat
vědeckou úroveň a svobodného ducha. Době navzdory.
I proto jsem mohl vystudovat obory, které mi posléze nabídly
spojení teorie a vědeckého pohledu na hudbu s tvorbou.
Díky, MUNI.
Miloš Štědroň

Sdílejte s námi svůj příběh, vzpomínku
či fotografii na muni100.cz/dikymuni
16533_01288_inzerce_magazinM.indd 2
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Brno poznal jako turista,
pak tu začal studovat
Ze středomořského tureckého města Mersin se před
více než rokem přestěhoval do Brna Cem Emre Akbaş.
Vybral si totiž pro práci a další studium centrum analýzy
biomedicínského obrazu fakulty informatiky.
„O analýzy biomedicínských dat jsem se
zajímal už ve své magisterské práci. Chtěl
jsem si udělat doktorát a také pokračovat
ve výzkumu a zdejší laboratoř vedená
profesorem Kozubkem (CBIA) má velmi
dobré výsledky,“ popisuje Akbaş důvody,
proč se rozhodl přesídlit do Brna.
Právě město bylo druhým hlavním
důvodem stěhování, Brno totiž už znal.
„Brno jsem navštívil už před pěti lety v létě.
Doporučil mi ho bratr Barış a moc se nám
tu líbilo, protože je to velmi přátelské město
s milými lidmi a z výletu sem jsme si odnesli
samé dobré zážitky,“ říká s úsměvem.
Když se tedy začal zajímat o možnosti
dalšího studia či práce v zahraničí,
našel výběrové řízení na místo na fakultě
informatiky a napsal rovnou vedoucímu
laboratoře. „Hovořili jsme dlouze přes
Skype a dospěli jsme k tomu, že pro obě
strany bude spolupráce výhodná. Asi dva
měsíce po pohovoru jsem nastoupil.“
Získat vízum bylo podle Akbaşe
docela rychlé, především díky tomu, že je
zaměstnán ve vědě. Hodně mu také pomohli

lidé z personálního oddělení na fakultě
a z celouniverzitní International Support
Office. „Začali posílat maily s radami ještě
před tím, než jsem přijel, a nabízeli mi
pomoc se vším potřebným, včetně bydlení či
povolení k pobytu. To bylo ohromné a díky
jejich pomoci šlo všechno hladce.“
V Brně tak měl práci i kde bydlet, ale ze
začátku mu chyběli kamarádi. „Problémy
s rozdílností kultur jsem žádné neměl, mentalita Čechů je dost podobná té mé, takže
pro mě bylo docela snadné se tady usadit.
Jen ze začátku jsem tu nikoho neznal,“
vzpomíná na dobu, kdy se přestěhoval.
Podle jeho slov to ale trvalo jen krátce,
než si našel kamarády jak na fakultě, tak
i mimo ni. „Češi jsou hodně přátelští a je
docela jednoduché tady zapadnout, a tak
moje počáteční obavy z hledání přátel vzaly
rychle za své.“
Líbí se mu také přístup lidí v restauracích
či obchodech. I když občas někdo neumí
anglicky, všichni zdraví a jsou velmi milí.
Rád má také Brno, které je podle něj klidné
a tiché. „Je to takové kompaktní město,

ani malé, ani velké. Najdete tu všechno a nemusíte kvůli tomu nikam daleko cestovat,“
říká Akbaş, který do Brna přišel z milionové
metropole na jihu Turecka.
Hodně se mu taky líbí zelené plochy.
„Je tu spousta krásných parků, ve kterých
hrozně rád trávím čas. Jsou čisté a jsou to
skvělá místa k relaxaci po práci. K nejoblíbenějším patří Lužánky, které připomínají
malý les,“ poznamenává Akbaş s úsměvem.
S kolegou chodí také plavat, aby si udržel
kondici i při sedavém zaměstnání, ve
kterém se zabývá vytvářením počítačových
algoritmů, které pomáhají se sledováním
a rozlišováním jednotlivých buněk
z mikroskopických snímků, což využívají
třeba lékaři či biologové.
„Určitě bych Brno doporučil i dalším
lidem. Jsem velmi spokojený s tím, co jsem
tu dosud zažil, je tu dobrá mezinárodní
vědecká komunita a zajímavé příležitosti,“
dodává Akbaş, který se také snaží učit
česky. Nebrzdí ho v tom ani tak gramatika,
jako spíš slovíčka. Většina z nich je pro něj
cizí i po roce.

35

Vysoké školy jako
záruka pokroku
ve společnosti
Josef Jiřičný,
předseda Mezinárodní
vědecké rady MU
V ideálním světě hrají univerzity ve společnosti
zásadní roli: podporují inovace, urychlují ekonomický
vývoj a růst a obecně zvyšují kvalitu života obyvatel.
Zaměstnávají kvalitní vyučující, kteří předávají své
znalosti a schopnosti dalším generacím a kteří současně podporují své talentované a motivované studenty
v tom, aby zpochybňovali status quo a hledali odpovědi
na otázky, které se zatím nepodařilo zodpovědět.
Po dokončení studia je úkolem absolventů použít
své znalosti a schopnosti k tomu, aby zlepšili duševní
i materiální blahobyt dalších lidí. Jako učitelé předávají
ostatním naše chápání složitého světa, který nás obklopuje; jako právníci a teologové nám pomáhají určovat
pravidla, kterými bychom se měli řídit, a pomáhají
řešit spory smírnou cestou; jako ekonomové zajišťují,
abychom zdroje využívali tím nejlepším možným
způsobem a aby rostlo naše bohatství; jako inženýři
nám poskytují moderní bydlení, dopravu a všechny
technologie, díky kterým můžeme žít bezpečný
a pohodlný život; jako vědci zkoumající živou přírodu
a lékaři se snaží zlepšit naše fyzické zdraví.
My ale nežijeme v ideálním světě, a proto se musíme
ptát – zejména vzhledem k požadavkům našich politiků – jestli dnešní univerzity výše uvedené role plní.
V očekávání výzev, které přinese nadcházející
éra digitalizace, si Evropská unie stanovila tři cíle
ke splnění do roku 2020: Alespoň 40 procent lidí ve
věku 30 až 34 let by mělo mít vysokoškolské vzdělání,
alespoň 20 procent absolventů by mělo strávit část
studia vzděláváním nebo stáží v zahraničí a alespoň
82 procent absolventů ve věku 20 až 34 let, kteří
dokončili studium a přípravu na zaměstnání během
předchozích tří let, by mělo být zaměstnáno.
Jsou to chvályhodné cíle, ale je možné je splnit?
A pokud ano, tak za jakou cenu? Způsobila poptávka
po zvýšení podílu obyvatelstva s vysokoškolským
vzděláním a následné zvýšení počtu univerzit nedostatek kvalitních vyučujících? Vedla závislost univerzit
na financování podle počtu studentů k náboru většího
počtu méně talentovaných studentů? Projevilo se
to na snížení standardů? Dojde k devalvaci hodnoty
vysokoškolského diplomu?
Odpověď na výše uvedené otázky je ano i ne.
Ano, pokud instituce sníží své nároky na přijímané

studenty a budou o ně soutěžit nabízením diplomů
v oborech, které nejsou intelektuálně příliš náročné,
nebo je budou lákat na příslib pestrého společenského
života. Ne, pokud budou instituce usilovat o to, aby
přilákaly ty nejlepší studenty nízkým počtem studentů
v poměru k pedagogům, najímáním vyučujících
s vynikajícími akademickými výsledky a podporou
originálního výzkumu na pregraduálním i postgraduálním stupni vysokoškolského studia.
Jako člen Mezinárodní vědecké rady Masarykovy
univerzity bych byl rád svědkem toho, že se tato
univerzita zařadí do druhé z popsaných skupin. Jako
instituce založená „teprve“ před sto lety je to pouhé
nemluvně v porovnání s Boloňskou univerzitou, které
je 930 let, nebo s Univerzitou Karlovou v Praze, které je
670 let. Masarykova je ale nesmírně úspěšná: nejenže
je to druhá největší univerzita v České republice,
ale také zaujímá druhou nejvyšší příčku v zemi na
akademických žebříčcích.
Je chvályhodné, že aktuální progresivní vedení
univerzity si dalo za cíl změnit status quo a iniciovat
změny, které škole pomůžou vyšplhat se na žebříčku
hodnocení výš a vyzvat Univerzitu Karlovu na souboj
o první místo. Je to ambiciózní úkol, který bude
vyžadovat značné úsilí, ale který je dosažitelný, pokud
bude toto úsilí napřeno správným směrem.
Jedním z opatření, které je potřeba zavést, je snížit
počet studentů v poměru k vyučujícím, a to přijímáním mladých a vysoce motivovaných akademiků
se zkušenostmi z výzkumu na institucích, které
představují světovou špičku. Dalším krokem je zvýšit
standard pro přijímání studentů, a to jak na pregraduálním, tak na postgraduálním stupni.
A třetím krokem, který je ale snadno proveditelný,
je podporovat vynikající absolventy, studenty na
vyšších stupních studia a zaměstnance v tom, aby
působili jako vlajkonoši univerzity v zahraničí
a podíleli se na zvyšování povědomí o Masarykově
univerzitě v celém světě. Bude potom snazší přilákat
špičkové studenty a zaměstnance, a tím nejen
přispět k umístění ve srovnávacích žebříčcích mezi
špičkovými univerzitami, ale také – což je ze všeho
nejdůležitější – jí umožnit, aby plnila svou roli záruky
pokroku ve společnosti.
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Jaká je dnešní Masarykova univerzita a čím
je výjimečná? Vybrat jen deset věcí je těžké,
přesto jsme se o to pokusili.
Univerzitní kampus Bohunice
Je to už 15 let, co se začal stavět, a místo,
kde dnes stojí, se za tu dobu změnilo
k nepoznání. Z okrajové městské části
se stalo pulzující místo, kam denně míří
tisíce lidí, a to nejen studentů a pedagogů. Univerzitní kampus v brněnské
části Bohunice patří mezi největší
projekty rozvíjející univerzitní zázemí
ve střední Evropě – jeho výstavba přišla
na více než pět miliard korun.
Kampus se postupně stal domovem
pro tři fakulty. Lékařská fakulta se do
něj přesunula v podstatě celá, a těží tak
z blízkosti k Fakultní nemocnici Brno.
Přírodovědecká fakulta do Bohunic
přemístila progresivní biologické
obory, které v historických prostorách
v centru města neměly možnost se dál
rozrůstat. A fakulta sportovních studií
po letech v provizoriu získala areál
s řadou sportovišť včetně víceúčelové
haly. Kolem kampusu je dnes úplně
nová městská čtvrť a její rozvoj ještě
zdaleka neskončil.
CEITEC
Součástí bohunického kampusu jsou
i pavilony Středoevropského technologického institutu CEITEC, který
vznikl jako společný projekt několika
brněnských výzkumných institucí
a vysokých škol v čele s Masarykovou
univerzitou. Cílem bylo vybudovat
mezioborový výzkumný ústav, který
bude mít skutečnou ambici konkurovat
těm nejlepším evropským i světovým
vědeckým týmům v oblasti věd o živé
a neživé přírodě.
CEITEC tvoří sedm výzkumných
center, přičemž pět z nich sídlí na
Masarykově univerzitě. Odborníci

hledají například cesty, jak diagnostikovat a léčit některé typy nádorových
onemocnění, nebo zkoumají funkce
mozku. Týmy soustředěné v institutu
CEITEC dnes už skutečně patří k české
i mezinárodní vědecké špičce.
Kybernetický polygon
Nejen přírodními a lékařskými vědami
živa je Masarykova univerzita. Ústav
výpočetní techniky spolu s fakultou
informatiky provozuje v centru Brna
takzvaný Kybernetický polygon. Jde
o zařízení zaměřené na výzkum v oblasti kyberbezpečnosti a také výcvik
pro boj s hrozbami pro bezpečnost
takzvaných kritických informačních

festivaly a také akce Masarykovy
univerzity od společenských setkání
až po odborné konference a výuku
vybraných předmětů.
Scala se pravidelně umisťuje vysoko
v žebříčcích nejnavštěvovanějších
jednosálových kin v Česku, studenti
filozofické fakulty v něm každý semestr
v rámci výuky připravují tematické
filmové cykly a kulturní život v Brně
si už bez Scaly zkrátka lze jen obtížně
představit.
Teiresiás
Být institucí otevřenou všem bez rozdílu je dlouhodobým cílem Masarykovy
univerzity, s jehož naplňováním pomá-

V KYBERNETICKÉM POLYGONU NACVIČUJÍ
ODBORNÍCI OBRANU POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ
KLÍČOVÝCH PRO CHOD ZEMĚ.
infrastruktur, tedy například
počítačových sítí nezbytných pro
fungování státu. Školit se a nacvičovat
různé scénáře, jako je třeba napadení
elektrárny hackery, sem jezdí odborníci
z Národního bezpečnostního úřadu
i organizací, jako je třeba NATO.
Univerzitní kino Scala
Velkému jednosálovému kinu
v centru Brna hrozil před lety zánik,
díky iniciativě Masarykovy univerzity
a spojení se společností Aeropolis se
mu ale podařilo vdechnout nový život.
Skomírající kulturní prostor se stal
místem, kde se dnes denně promítá
několik představení, konají se filmové

há Středisko pro pomoc studentům se
specifickými nároky neboli Teiresiás.
Název odkazuje na bájného řeckého
věštce, který byl slepý, středisko však
pomáhá nejen vysokoškolákům se
zrakovým postižením, ale všem, kteří
mají problém s některým ze smyslů,
pohybové omezení nebo třeba poruchu
učení.
Pracovníci Teiresiásu se snaží přizpůsobovat výuku a učební pomůcky
tak, aby se z nich koncoví uživatelé dozvěděli stejné množství informací jako
běžní studenti. Nejde ale o snižování
obtížnosti, jen o vyrovnávání podmínek
tak, aby měli lidé s handicapem stejnou
šanci obstát jako ti bez něho.
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Mendel Lectures a Seminar Series
Prestižní cyklus přednášek z oblasti
buněčné a molekulární biologie a genetiky pod názvem Mendel Lectures hostí
Masarykova univerzita už patnáct let.
Za tu dobu se v něm vystřídaly desítky
světových vědců včetně několika
nositelů Nobelovy ceny.
Co je sem láká? Především je to možnost přednášet studentům Masarykovy
univerzity v Augustiniánském
opatství. Přímo tady totiž působil
zakladatel genetiky Gregor Johann
Mendel a dnes zde sídlí Mendelovo
muzeum provozované univerzitou.
V posledních letech se série
přednášek, do nichž jsou zváni
špičkoví zahraniční i tuzemští vědci,
dále rozšiřuje. Pod hlavičkou Masaryk
University Seminar Series tak fungují
již tři větve zahrnující i humanitní
a matematické disciplíny.

jejímž cílem je Nelsonův ostrov, jenž je
součástí Jižních Shetland. Odborníci
tam budou zjišťovat možnosti rekonstrukce bývalé základny Eco Nelson
(nově Czeco Nelson), kterou na ostrově
před 31 lety zřídil cestovatel Jaroslav
Pavlíček. V budoucnu by mohla
sloužit pro výzkum přímořské části
Antarktidy a také jako technicko-logistické zázemí pro stanici J. G. Mendela.
Výukové centrum Bioskop
Pět let oslavilo v loňském roce vědecké
výukové centrum Bioskop, které
založila Masarykova univerzita, aby
pomohla přitáhnout děti a mladé lidi
ke studiu přírodovědných oborů.
Centrum původně nabízelo žákům
základních a středních škol šest kurzů
z oblasti biologie a chemie, dnes si
mohou školy, studenti i veřejnost
vybírat ze 41 tematických hodin,

BIOSKOP NABÍZÍ PRAKTICKÉ KURZY, KTERÉ
POMÁHAJÍ PŘIVÉST DĚTI K PŘÍRODOVĚDĚ.
Polární stanice v Antarktidě
Polární oblasti zajímají vědce
z Masarykovy univerzity už několik
desetiletí, v roce 1999 však přišli
s nápadem vybudovat vlastní vědeckou stanici v Antarktidě. Od roku
2006 stojí na ostrově Jamese Rosse
stanice Johanna Gregora Mendela,
na niž každým rokem míří vědecké
expedice z univerzity i dalších českých
a zahraničních institucí.
Výzkumníci už na nejjižnějším
kontinentu zaznamenali několik
zajímavých objevů týkajících se nových
organismů nebo změn klimatu. Zavedli
také značku Testováno v Antarktidě –
pro firmy zkoušejí odolnost jejich
výrobků v drsném antarktickém
prostředí.
Teď navíc plánují další rozšíření činnosti. Na přelomu loňského a letošního
roku vyrazily do Antarktidy hned dvě
expedice, vedle té klasické ještě jedna,

které se věnují třeba i genetice nebo
paleontologii. Vedle standardních
kurzů centrum pořádá i kroužky nebo
letní školy.
Během pěti let fungování prošlo programy Bioskopu asi 13 tisíc účastníků
a lektoři centra už uspořádali téměř
sedm set kurzů. V roli žáků i lektorů
se kurzů Bioskopu zúčastnila řada
talentovaných studentů, kteří uspěli
v celostátních kolech středoškolské
odborné činnosti i v mezinárodních vědeckých soutěžích. Třeba
Kateřina Kudličková, která se svou
prací zaměřenou na výzkum leukémie
vyhrála jednu z kategorií soutěže České
hlavičky.
Informační systém MU
Kdo studoval nebo pracoval na
Masarykově univerzitě v posledních
20 letech, určitě potvrdí, že IS ke škole
patří jako nic jiného. Člověk v něm

udělá první krůčky už jako uchazeč
o studium a nakonec v něm i pomyslně
uzavírá své studium odevzdáním
diplomky a zkontrolováním známek
za státnice. Vracet se do něj ale může
i jako absolvent a samozřejmě také jako
pedagog.
Za léta existence získala univerzitní technologie řadu cen a kromě
Masarykovy univerzity ji využívá
i několik dalších vysokých škol. Dnes
je její součástí celá řada aplikací pro
vzdálenou správu studia, díky kterým
vysokoškoláci i jejich učitelé tráví
méně času ve frontách nebo administrativní prací. Tým z fakulty informatiky, který za ISem stojí, vytvořil také
systém na odhalování plagiátů známý
jako Theses. Díky němu je stále jednodušší odhalovat nedovolené opisování
v diplomových a dalších pracích.
Archeologický výzkum na Pohansku
Už 60 let zkoumají archeologové z filozofické fakulty velkomoravské hradiště
Pohansko u Břeclavi. Terénní výzkum
začal v těchto místech v roce 1958
František Kalousek, který předpovídal,
že je na místě práce na 130 let. Lokalita
byla svou rozlohou a zalidněním
srovnatelná se západoevropskými
centry, jako bylo Řezno, a obecně se
soudí, že v období od 6. do poloviny
10. století mohlo v okolí žít až několik
tisíc obyvatel.
První práce v 60. letech se věnovaly
především vnitřnímu hradisku obehnanému dvoukilometrovou hradbou,
kde se našly zbytky kostela a bohaté
pohřebiště. Mezi významné objevy
posledních let pak patří pozůstatky
církevních staveb nebo hrob bojovníka
s mečem.
Současný vedoucí výzkumu Jiří
Macháček říká, že ani těch 130 let na
výzkum možná stačit nebude. Jak
přicházejí nové a dokonalejší metody,
vědci zkoumají lokalitu důkladněji,
zároveň však i o něco pomaleji.
A na některá místa se dokonce vrací
opakovaně.

Cvičná nemocnice,
díky které se zkvalitní
vzdělávání budoucích
lékařů, vyrůstá v zadní
části bohunického
kampusu Masarykovy
univerzity.

Budoucnost je na dosah
Svět se mění a Masarykova univerzita s ním. Věštit z křišťálové koule
neumíme, ale můžeme vám naznačit
cesty, po kterých škola vyrazí v příštích
letech. I v budoucnu se bude profilovat
jako výzkumná univerzita nabízející
vysokoškolské vzdělání, které odráží
proměny ve společnosti i technologický
vývoj, a bude dál usilovat o to stát
se inkluzivní institucí a inspirující
komunitou.
Rozvoj kampusu
I když se bohunický kampus slavnostně
otevřel už v roce 2010, s jeho rozvojem
univerzita rozhodně neskončila a také
v následujících letech ho čekají velké
přírůstky. Bude to především nové
simulační pracoviště, o kterém se
někdy mluví jako o cvičné nemocnici.
V příštích letech by zprovoznění této
pětipatrové budovy mělo znamenat
velkou proměnu praktické výuky na
lékařské fakultě, která bude pracovat
s řadou nových technologií a metod.
Jejich cílem je lépe připravit budoucí
lékaře na krizové situace nebo jim
umožnit kvalitněji si osvojit některé
dovednosti.
V severní části bohunického kampusu právě vznikají nové laboratoře
a biobanka, kolemjdoucí ale na rozdíl
od cvičné nemocnice velký rozdíl nepoznají. Jejích několik pater totiž vroste
převážně pod zem. Zařízení umožní

komplexně studovat vliv životního
prostředí na člověka a odhalit jeho roli
v rozvoji stále častěji se vyskytujících
chronických onemocnění.
Další dva velké projekty nepřipravuje přímo Masarykova univerzita,
ale bezprostředně s ní souvisejí.
Prvním je velká atletická hala, která
vznikne během několika let vedle
fakulty sportovních studií. V budově
pro 2200 diváků bude ovál se šesti
drahami, osm drah pro sprint a sektory
pro technické disciplíny, rozcvičování
i regeneraci atletů. Vedle sportování
bude využívaná i k vědecké činnosti
s cílem zefektivnit tréninkový proces.
Druhý projekt je tramvajová linka
vedoucí až k hlavnímu vstupu do kampusu a před Fakultní nemocnici Brno.
Stavba za bezmála 1,8 miliardy korun
bude klíčová pro zklidnění dopravy
v Bohunicích a další rozvoj celé oblasti.
Výsledkem bude prodloužení tratě,
která dnes vede do Starého Lískovce.
Odbočka bude měřit asi 1,3 kilometru
s tím, že více než 600 metrů bude
vedeno pod zemí v tunelu.
Nové studijní programy
Do druhé stovky vykročí Masarykova
univerzita s novými studijními
programy, které aktuálně připravuje
k otevření a které mají jejich absolventům umožnit pracovat v nově žádaných
a moderních odvětvích.

Za zmínku stojí třeba magisterský
studijní program klinická farmacie, důležitá součást klinické medicíny a velmi
poptávaná specializace. Lékařská fakulta chystá ještě jeden studijní program,
a sice embryolog ve zdravotnictví,
který reaguje na rostoucí potřebu léčby
poruch plodnosti.
Hned dva nové obory připravuje přírodovědecká fakulta,
která chystá magisterské programy
geoenvironmentální rizika a sanace
a biotechnologie. První z nich je reakcí
na klesající poptávku po klasických
geolozích zabývajících se hledáním
a dobýváním surovin a naopak rostoucí
potřebu odborníků na sanace prostor
po těžbě či znečištěného životního prostředí. Program biotechnologie bude
připravovat absolventy s praktickými
dovednostmi, kteří budou mít širší
znalosti v oblasti biotechnologických
procesů.
Filozofická fakulta chce v nejbližších
letech zavést také dva nové programy,
a to bakalářský tlumočnictví českého
znakového jazyka a navazující magisterské studium zvukového designu
a multimediálních technologií.
Na rostoucí poptávku trhu a také na
národní strategii Zdraví 2020 a mezinárodní strategii WHO 2020 reaguje
i fakulta sportovních studií, která
otevírá bakalářský studijní program
kondiční a osobní trenér.

Kam
Dál?
muni100.cz

Základní orientační místo, kde najdete
kompletní program všech hlavních
i doprovodných akcí k oslavám 100. výročí
založení MUNI, 100 příběhů z minulosti
i současnosti školy či možnost vložit svou
vzpomínku na Masarykovu univerzitu,
ať už v podobě krátkého textu nebo
fotografie.

is.muni.cz/obchod/muni100

Přímý prodej lístků na vybrané akce
v rámci oslav pro zaměstnance, studenty
a absolventy. Kupte si vstupenky na
slavnostní představení Příběhy lišky
Bystroušky nebo Festival MUNI 100
na brněnském výstavišti.

facebook.com/100muni

Sledujte nás na Facebooku a nic
podstatného vám neunikne. Přidejte
se k událostem, projděte si fotky
z akcí i příběhy osobností spojených
s Masarykovou univerzitou nebo sledujte
přímé videopřenosy z hlavních událostí.

instagram.com/muni_cz

MUNI v obrazech. Ukážeme vám, jak to
na Masarykově univerzitě a v Brně vypadá
dnes i jaká byla a jak se univerzita měnila
v průběhu posledních 100 let.

em.muni.cz

Zpravodajský portál Masarykovy univerzity
v novém kabátě. Denně aktualizovaný
s možností zasílání novinek o dění na
univerzitě na váš e-mail: studentské
úspěchy, příběhy úspěšných absolventů,
vědecké objevy a další aktuality.

#muni100

100 LET - 100 PŘÍBĚHů,
které dokázaly spojit i navždy proměnit
naši společnost.

Připomeňte si je na

MUNI100.cz

Mediální partneři:

Partneři:

Hlavní partneři:

DÍKY
MUNI

WWW.MUNI100.CZ

