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Milí čtenáři,
pokud čtete tyto řádky, znamená to, že zřejmě sedíte ve vlaku, 
všechno v celém čísle Muni Extra jste už přečetli a nemáte co 
dělat. Ne, v tomto textu se toho moc důležitého nedozvíte, to 
podstatné následuje na dalších stranách. 

Pokud si ale přece nedáte říct a čtete dál, tak to aspoň 
vezmeme rychle. 

Opravdu to ještě čtete? No tak dobře.
Ano, v ruce držíte časopis Muni Extra. Muni je zkratkové 

slovo, které se tak nějak zažilo jako označení Masarykovy UNI-
verzity, a Extra znamená, že tady dostanete něco navíc. 

Co to bude? Především velká porce všech informací nezbyt-
ných pro to, abyste se rozhodli, kde chcete trávit příští roky 
svého vysokoškolského studia. 

Že jste tu nenašli všechno? Vydejte se ještě na web Masary-
kovy univerzity na www.muni.cz, projděte si stránky fakult, 
kateder a oborů. Kam se přihlásíte, vybírejte pečlivě a s roz-
vahou.

Pokud se nakonec rozhodnete pro Masarykovu univerzitu, 
určitě ale nebudete zklamaní. My, absolventi a studenti Masa-
ryčky, kteří pro vás tento magazín chystáme, na svoji alma 
mater nedáme dopustit.

Inspirativní čtení přeje 
redakce Muni Extra.

Pokud nám budete chtít něco říct k obsahu magazínu nebo 
napsat, co byste si chtěli přečíst v dalším vydání, pište na e-mail 
muniextra@muni.cz.
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Většina mých přátel pochází z nejrůznějších koutů bývalého Česko-
slovenska. Na studia do Brna je přilákaly nejen špičkové univerzity 
a moderní a mladé město, ale i jistá touha po svobodě a pravém 
studentském životě.

Já jsem čistokrevný Brňák. Narodil jsem se tu, žiju tu, studuju 
i pracuju. Připravil jsem se o spoustu studentských radostí, jako jsou 
divoké večírky na kolejích, poznávání nových lidí či svobodu neod-
povídat každý den na otázku: Jak bylo dneska ve škole? Rozhodování 
mezi studentskou volností na jiné škole a přední českou univerzitou 
se zajímavými obory však dopadlo ve prospěch Masarykovy univer-
zity – a nikdy jsem neměl důvod svého rozhodnutí litovat.

Rodné hnízdo jsem opustil několikrát při zahraničních cestách na 
stáže, letní školy a jiné výměnné pobyty. Díky MU se potkávám se 
spoustou nových lidí z tuzemska i exotických krajin. Večírky, party 
a jiné sešlosti se nekonají jen na kolejích. A zázemí v mé rodině mi 
dává spoustu času, který mohu věnovat vám.

Ano, vám, uchazečům o studium na Masarykově univerzitě. 
Jsem jedním z „duchů e-přihlášky“. Starám se o vás od chvíle, 

kdy začnete přemýšlet o studiu na MU, až do chvíle, kdy se sta-
nete našimi studenty. Narazíte na mě v e-mailu, v diskusním fóru 
i na Facebooku. Spolu s dalšími kolegy zodpovídáme vaše dotazy, 
dohledáváme platby, řešíme úlohy z Testu studijních předpokladů 
a snažíme se vás povzbudit a usnadnit vám leckdy stresující cestu 
přijímacím řízením.

Několik lidí mi do e-mailu napsalo: „Omlouvám se za hloupý 
dotaz, ale se studiem na vysoké škole zatím nemám žádné zkuše-
nosti.“ Podle mě žádný dotaz není hloupý. Vždy je lepší se zeptat 
a mít jistotu, než si nechat ujít přijetí ke studiu kvůli nějaké zanedbané 
drobnosti. Navíc – čistě mezi námi – se studiem na vysoké škole nemá 
zkušenosti většina uchazečů a my s tím tak nějak počítáme ;)

V září na viděnou.
Jan Kadlec,
student Ekonomicko-správní fakulty MU a duch e-přihlášky

P. S. Na jaře na www.facebook.com/studujnamuni rozjedeme 
přípravu na Test studijních předpokladů. Nenechte si to ujít.

Pozdrav 
od ducha 

e-přihlášky
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Lékařská fakulta
www.med.muni.cz

O fakultě: Toužíte-li po profesi lékaře, zubaře nebo zdravotníka specializovaného oboru, 
je tu pro vás Lékařská fakulta MU. Díky dlouhé tradici, špičkovému vybavení praco-
višť i propojením s řadou klinických zařízení si udržuje vysokou kvalitu studia i značné 
renomé. Studijní program Všeobecné lékařství trvá šest let. Je vyučován v teoretických 
i klinických oborech a připravuje absolventy na všechny typy předatestační lékařské praxe. 
Fakulta nabízí vzdělání i v oborech zubní lékařství, ošetřovatelství a porodní asistence či 
v řadě dalších specializací.
Kde ji najdete: Výuka mediků se uskutečňuje v šesti brněnských nemocnicích a v budo-
vách moderního kampusu v městské části Bohunice, který je přímo napojený na Fakultní 
nemocnici Brno, největší na jižní Moravě. Budoucí zubaři využívají nově vybudované 
a moderně zařízené laboratoře v budově na Komenského náměstí v centru Brna. 
Život na fakultě: K životu mediků tradičně patří poměrně náročná domácí příprava, to 
ale neznamená, že neznají studentský život. Každý se může zapojit do činnosti několika 
místních spolků, které pořádají zajímavé akce od každoročního plesu, přes volnočasové 
aktivity, soutěže až po měření tlaku lidem na ulici. V kampusu, kde fakulta sídlí, je něko-
lik nových stravovacích zařízení, kavárna, univerzitní knihovna, anatomické muzeum 
a možnosti sportovního vyžití. Blízko je to i na praxi do nemocnice.
Dny otevřených dveří: 12. a 16. ledna 2013

Přírodovědecká fakulta
www.sci.muni.cz

O fakultě: Pokud vás fascinuje příroda a všechny její zákonitosti, je to právě pro vás 
Přírodovědecká fakulta MU. Svým vědeckým výkonem patří v řadě oborů nejen mezi čes-
kou, ale i mezi evropskou špičku. Obory, které fakulta nabízí, pokrývají široké spektrum 
přírodních věd od geologie a geografie, přes chemii a biochemii, fyziku a matematiku až 
po biologii. Studium je zaměřeno nejen teoreticky, ale díky práci v terénu a laboratořích 
také na získání praktických dovedností. 
Kde ji najdete: Ústavy oborů geologických, geografických, matematických a fyzikál-
ních sídlí v nedávno zrekonstruovaném historickém areálu se skvělou dostupností přímo 
v centru města. Celý prostor je prostoupený zelení a propojený s botanickou zahradou. 
Druhá velká část fakulty - obory biologické, chemické a biochemické s řadou moderních 
laboratoří, najdete většinou v novém univerzitním kampusu v městské části Bohunice 
v těsném napojení na lékařskou fakultu.
Život na fakultě: Přírodovědecká fakulta je typická velkou pestrostí oborů, a tak je i život 
na každém ústavu a katedře trochu jiný. Životní styl studenta nejvíc ovlivňuje to, jestli 
se jeho obor nachází v centru města nebo v kampusu. Sjednocovací ples pořádá tradiční 
Spolek přírodovědců, velmi aktivní je ale také sdružení Biománia, které organizuje velkou 
studentskou party a studentské konference. 
Dny otevřených dveří: 19. a 22. ledna 2013

Právnická fakulta
www.law.muni.cz

O fakultě: Budoucí soudci, advokáti, notáři a právníci všeho typu dostávají své vzdělání 
na Právnické fakultě MU. Podle řady žebříčků jde o nejkvalitnější fakultu v Česku, kde 
můžete získat právní vzdělání. Důraz na schopnost právnicky myslet, umět využít získané 
znalosti a vyhledávat potřebné informace, ne se zpaměti učit stohy právních předpisů - to 
je přístup, který z jejích absolventů dělá žádané odborníky. Studenty i učiteli ceněnou 
výhodou fakulty je navíc její umístění v Brně - hlavním městě české justice. Sídlí tu 
Ústavní soud, Nejvyšší soud i Nejvyšší správní soud, Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže nebo kancelář ombudsmana. 
Kde ji najdete: Budova fakulty má skvělou polohu. Sídlí jen několik minut jízdy tramvají 
z centra města, kde se nachází většina soudních budov. Fakulta je také blízko areálu 
kolejí a v těsném sousedství Moravské zemské knihovny, kam v průběhu studia určitě 
často zavítáte. Přímo v areálu fakulty se nachází jedna z univerzitních menz a hned vedle 
leží příjemný park.
Život na fakultě: Na právnické fakultě působí spolek ELSA, zapojený do velké mezi-
národní sítě, který pravidelně pořádá přímo na fakultě veletrh pracovních příležitostí, 
nejrůznější besedy a řadu dalších akcí. Ti nejlepší studenti právnické fakulty mají možnost 
účastnit se soutěžních simulovaných soudních řízení po celém světě nebo se zapojit do 
studentské vědecké a odborné činnosti. 
Den otevřených dveří: 10. ledna 2013
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Ekonomicko-správní fakulta
www.econ.muni.cz

Pedagogická fakulta
www.ped.muni.cz

O fakultě: Pro každého, kdo touží po dráze učitele, je tu Pedagogická fakulta MU. Vznikla 
už v roce 1946 jako pátá fakulta Masarykovy univerzity. Vyučuje se zde velké množství 
oborů všeho druhu s pedagogickým zaměřením od matematiky a fyziky, přes řadu cizích 
jazyků a občanskou výchovu až po sociální a speciální pedagogiku. Je ideálním místem 
zejména pro ty, kteří míří na základní školy nebo se chtějí v pedagogice specializovat.
Kde ji najdete: Fakulta sídlí ve třech budovách rozmístěných jen kousek od sebe na ulici 
Poříčí u břehu řeky Svratky. Areály zahrnují jedno velké sportoviště a také příjemná místa 
na studium na trávníku a na lavičkách. To vše v blízkosti centra, jen několik minut jízdy 
tramvají. Právě teď fakulta přistavuje novou moderní budovu, kam se přesune knihovna 
a studovny.
Život na fakultě: Pedagogická fakulta je místem, kde to opravdu žije. Na chodbách 
můžete vidět umělecká díla z katedry výtvarné výchovy nebo slyšet libé tóny ze zkoušek 
Pěveckého sboru MU, který dlouhodobě patří mezi evropskou špičku amatérských sborů. 
A navíc se do toho všeho můžete zapojit. Aby toho nebylo málo, na fakultě se zformovalo 
družstvo mažoretek, které si rychle získalo dobré jméno a také rádo uvítá nové členky.
Den otevřených dveří: 12. ledna 2013

O fakultě: Ekonomicko-správní fakulta nabízí širokou škálu oborů od financí a finančního 
podnikání, veřejné ekonomiky a správy, managementu, až po regionální rozvoj a cestovní 
ruch a mnoho dalších. V nabídce je také česko-francouzský obor Veřejná správa nebo 
obory Podnikové hospodářství a Národní hospodářství, jejichž část je možné absolvovat 
ve Velké Británii. Absolventi nacházejí široké uplatnění i díky tomu, že mohou během 
studia absolvovat předmět Praxe či Stáž nebo se zapojit do prestižního výběrového pro-
gramu TopSeC.
Kde ji najdete: Fakulta sídlí v na míru ušité moderní budově ve velmi praktické blízkosti 
komplexu kolejí a menzy. Její vestibul i knihovna navíc právě procházejí modernizací, 
takže pro vás nové studenty už bude jako ze škatulky. Co se týče polohy, je to jen kousek 
od areálu brněnského výstaviště, tedy nedaleko centra města. Místo je navíc výborně 
dostupné městskou hromadnou dopravou.
Život na fakultě: Ekonomové nepatří moc mezi ty, kteří by žili komunitním studentským 
a spolkovým životem. To nic ale nemění na tom, že studium na fakultě je příjemné. Přímo 
v areálu fakulty se nachází právě modernizovaný bufet, kousek je to na některá univerzitní 
sportoviště a kdo chce pocvičit své mozkové závity, může se zapojit do pravidelných 
šachových turnajů. 
Den otevřených dveří: 28. ledna 2013

Filozofická fakulta
www.phil.muni.cz

O fakultě: Jazyky, umění, filozofie a historie - to jsou hlavní oblasti, kolem kterých se 
točí obory na Filozofické fakultě MU. Pokud vás něco z toho zajímá, je to to pravé místo 
pro vás. Jde o jednu z nejžádanějších humanitních fakult v Česku a o největší fakultu na 
Masarykově univerzitě. 
Kde ji najdete: Dvě hlavní části fakulty se nacházejí jen několik minut pěšky od cen-
tra města ve dvou blízkých areálech. Protože však fakulta prochází velkou rekonstrukcí 
a dostavbou zbrusu nových prostor, rozprostřely se některé obory po několika budovách 
v blízkém okolí. V hlavním areálu fakulty je velká knihovna, skvost moderní architektury.
Život na fakultě: Studentská kavárna Krmítko nabízí přímo na fakultě příjemné místo 
k posezení a fakulta je známá i neobvyklou koncentrací blízkých hospůdek. Přímo v areálu 
fakulty se pravidelně konají hudební a kulturní minifestivaly a na půdě školy působí celá 
řada spolků nejrůznějšího zaměření od hudby až po divadlo. Se studiem na této fakultě je 
vůbec zpravidla spojen velmi pestrý kulturní život.
Den otevřených dveří: 18. ledna 2013
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Fakulta sportovních studií
www.fsps.muni.cz

Fakulta informatiky
www.fi.muni.cz

Fakulta sociálních studií
www.fss.muni.cz

O fakultě: Fakulta informatiky vznikla už v roce 1994 jako vůbec první samostatná fakulta 
tohoto druhu v Česku. Zdejších třináct laboratoří, mezi něž patří například Laboratoř 
interakce člověka s počítačem nebo Laboratoř bezpečnosti a aplikované kryptografie, je 
vybaveno nejmodernějšími technologiemi. Zabývají se výzkumnou činností a studentům 
dávají možnost ověřit si získané poznatky v praxi. Fakulta také přitahuje do Brna stále 
více světových IT společností, které nabízejí praxe i možnost budoucího uplatnění. 
Kde ji najdete: Fakulta sídlí v jednom velkém komplexu budov jen několik minut jízdy 
trolejbusem či tramvají od centra. Ten se navíc právě rozšiřuje o nové superpočítačové 
centrum a vědecko-technický park. Kousek je to do univerzitní menzy i do areálu kolejí.
Život na fakultě: Výhodou fakulty je, že většina přednášek se nahrává a je možné je oka-
mžitě sledovat z pohodlí domova nebo o několik dní později stáhnout z internetu ve formě 
videozáznamu. Velkou fakultní událostí je pravidelně konaný filmový festival, o jehož 
náplň se starají přímo studenty za pomoci školní techniky. Oblíbená je i každoroční diva-
delní inscenace. Zdejší studentská unie navíc pořádá řadu dalších akcí.
Dny otevřených dveří: 15., 23. a 31. ledna 2013

O fakultě: Na fakultě sociálních studií dostávají kvalitní vzdělání budoucí žurnalisté, 
sociální pracovníci, environmentalisté, psychologové, sociologové, politologové, odbor-
níci na mezinárodní vztahy a bezpečnost a řada dalších. Studenti mají možnost tyto spe-
cializace vzájemně kombinovat a získat tak ceněné mezioborové vzdělání. Ač je fakulta 
jedním z nejmladších členů rodiny Masarykovy univerzity, patří již mezi nejlépe hodno-
cené sociálně-vědní školy v Česku.
Kde ji najdete: Fakulta sídlí v zrekonstruované historické budově přímo uprostřed města, 
takže z ní studenti mají blízko nejen do menzy, centrální počítačové studovny a na koleje, 
ale je to také dobré výchozí místo pro návštěvu mnoha sportovních zařízení. V blízkosti 
fakulty najdete také množství kaváren, restaurací, obchodů a galerií. Studenti mají přímo 
v budově k dispozici dvě počítačové učebny, moderní knihovnu s kvalitním fondem zahra-
ničních publikací, ale i prostorné atrium a útulnou kavárnu. 
Život na fakultě: Fakulta sociálních studií je proslulá snad nejpestřejším studentským 
životem na univerzitě. Moderní atrium umístěné uvnitř školy hostí výstavy, divadelní 
představení, koncerty a nejrůznější happeningy. Studenti každým rokem organizují stu-
dentský maškarní ples a vysílají ve vlastním internetovém rádiu. Na fakultě funguje i dět-
ský koutek, který ulehčuje život studujícím rodičům s dětmi. 
Den otevřených dveří: 18. ledna 2013

O fakultě: Své vzdělání najdou na Fakultě sportovních studií MU všichni budoucí trenéři, 
rozhodčí, odborníci na regeneraci a výživu ve sportu, fyzioterapeuti, ale i zaměstnanci 
bezpečnostních složek nebo manažeři ve sportu či v cestovním ruchu. Osu studia tvoří 
čtyři základní sportovní odvětví – atletika, sportovní gymnastika, plavání a týmové hry. 
Absolventi se ale dokážou orientovat také v problematice filozofie, psychologie či soci-
ologie tělesné výchovy a sportu. 
Kde ji najdete: Fakulta sídlí ve zbrusu nových prostorách v univerzitním kampusu v měst-
ské části Bohunice. Zde potkáte většinu pedagogů a budete navštěvovat moderně vyba-
vené tělocvičny a posluchárny. Vzhledem k pestré paletě vyučovaných sportů budete 
chodit i na některá další brněnská sportoviště. 
Život na fakultě: Struktura výuky i přístup pedagogů, mezi kterými poznáte bývalé vyni-
kající sportovce nebo stále aktivní trenéry, jako je Petr Starec nebo Miroslav Čada, dávají 
příležitost každému, kdo je ochoten na sobě pracovat a zvládnout všechny sporty. Studenti 
si nejvíc cení vstřícnosti, osobního přístupu a kolegiality, které na fakultě vládnou.
Den otevřených dveří: 22. ledna 2013
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A jedna z prvních věcí, kterou udělalo, 
bylo založení nové univerzity.

Leden 1919

Pojmenovat ji nemohli po nikom jiném než 
po tom, kdo se o ni nejvíc zasloužil. 

Do vínku k tomu navíc dostala pěkné přání, aby žila, mohutněla 
a kvetla v ušlechtilém závodění se starší sestrou pražskou.

A tak žila, 
mohutněla 
a kvetla…

medina práva přírodověda
filda pajdák

ekonomka informatika soc.studií sportovka

Původní comics na základě historických událostí

Bylo nebylo, narodilo se Československo.

1919 1946 1991 1994 1998 2002
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Za skoro sto let existence toho univerzita stihla spoustu. Podívejme se ale na současnost.

Přesunula třeba celou studijní administrativu do 
internetového informačního systému. Teď se to  
od ní učí ostatní školy.

Otevřela všechny fakulty všem studentům. 
Takže třeba ekonom si může zapsat předmět 
na medicíně.

Masaryčka začala bojovat proti opisování a její 
systém na odhalování plagiátů přebírají další.

Z Brna se hlavně díky tisícům jejích studentů 
stalo skutečné studentské město - každý pátý je 
tu vysokoškolák.

Aby toho nebylo málo, vědci z Masarykovy 
univerzity zprovoznili první českou polární stanici 
v Antarktidě. A univerzita taky nedávno otevřela nový moderní kampus, 

aby bylo kde studovat a objevovat nové věci.

Kam mám jít?

Kdo to ví?

Podle mě stejný!

Možná jsem měl radši zkusit 
něco na právech.
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Nalákalo vás to?

Na Masarykově univerzitě by chtěl přece studovat 
každý. Tedy až na mě. Já už mám hotovo.

No, tak se pojďme podívat, jak na to.

Já 
zapomněl, já zapomněl! 

Nejdřív je potřeba pečlivě si vybrat na www.muni.cz/admission, 
jaký obor vlastně chcete studovat. V nabídce jich je v různých 
kombinacích až 1400, tak volte pečlivě.

Já si dal přihlášek radši víc, 
abych zvýšil svoje šance.

Jakmile máte jasno, už zbývá jen zajít na  
www.is.muni.cz/prihlaska a do konce února se přihlásit.

Uf, uf, to stihnu, to stihnu!!!

Nedělejte to na poslední chvíli, radši s předstihem, 
a později si zkontrolujte, že je v systému všechno 
potvrzené.
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Ještě před tím ale není vůbec špatný nápad zajet 
se podívat na dny otevřených dveří. Většinou 
bývají v lednu.

Takže jste si opravdu jistý, na katedře psychologie 
mě telepatii nenaučíte?

Vlastně až když jsem viděl prostředí fakulty 
a zeptal se na pár věcí z oboru, udělal jsem 
si jasno, co je pro mě priorita.

Z přípravy nebuďte nervózní. Není nezbytné platit 
si kurzy, všechno potřebné včetně vzorových úloh 
a minulých testů najdete na www.muni.cz/tsp.

Pak už půjde všechno rychle. Výsledky se dozvíte 
za několik týdnů, a než naskočíte do vlaku jménem 
Masaryčka, budete mít před sebou čtyři měsíce 
prázdnin.

A hlavně se z toho všeho moc nestresujte. 
Čekají vás ty nejlepší roky vašeho života!

Když říkali „složit test“, 
nemysleli složit si z něj čepici.

*Test studijních předpokladů nevyužívá fakulta 
sociální studií a lékařská fakulta

Abyste obstáli v přijímacím řízení na většinu fakult* 
a oborů, musíte na začátku května úspěšně složit 
Test studijních předpokladů.

Ještě před tím ale není vůbec špatný nápad zajet 
se podívat na dny otevřených dveří. Většinou 
bývají v lednu.

Takže jste si opravdu jistý, na katedře psychologie 
mě telepatii nenaučíte?

Vlastně až když jsem viděl prostředí fakulty 
a zeptal se na pár věcí z oboru, udělal jsem 
si jasno, co je pro mě priorita.

Z přípravy nebuďte nervózní. Není nezbytné platit 
si kurzy, všechno potřebné včetně vzorových úloh 
a minulých testů najdete na www.muni.cz/tsp.

Pak už půjde všechno rychle. Výsledky se dozvíte 
za několik týdnů, a než naskočíte do vlaku jménem 
Masaryčka, budete mít před sebou čtyři měsíce 
prázdnin.

A hlavně se z toho všeho moc nestresujte. 
Čekají vás ty nejlepší roky vašeho života!

Když říkali „složit test“, 
nemysleli složit si z něj čepici.

*Test studijních předpokladů nevyužívá fakulta 
sociální studií a lékařská fakulta

Abyste obstáli v přijímacím řízení na většinu fakult* 
a oborů, musíte na začátku května úspěšně složit 
Test studijních předpokladů.

Ještě před tím ale není vůbec špatný nápad zajet 
se podívat na dny otevřených dveří. Většinou 
bývají v lednu.

Takže jste si opravdu jistý, na katedře psychologie 
mě telepatii nenaučíte?

Vlastně až když jsem viděl prostředí fakulty 
a zeptal se na pár věcí z oboru, udělal jsem 
si jasno, co je pro mě priorita.

Z přípravy nebuďte nervózní. Není nezbytné platit 
si kurzy, všechno potřebné včetně vzorových úloh 
a minulých testů najdete na www.muni.cz/tsp.

Pak už půjde všechno rychle. Výsledky se dozvíte 
za několik týdnů, a než naskočíte do vlaku jménem 
Masaryčka, budete mít před sebou čtyři měsíce 
prázdnin.

A hlavně se z toho všeho moc nestresujte. 
Čekají vás ty nejlepší roky vašeho života!

Když říkali „složit test“, 
nemysleli složit si z něj čepici.

*Test studijních předpokladů nevyužívá fakulta 
sociální studií a lékařská fakulta

Abyste obstáli v přijímacím řízení na většinu fakult* 
a oborů, musíte na začátku května úspěšně složit 
Test studijních předpokladů.
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Má skutečně napilno. Rozjíždí totiž s kolegy špičkové Meziná-
rodní centrum klinického výzkumu. Místo, kde svoji šanci stát se 
hvězdami oboru dostanou i studenti. Kára, který se s kolegy podílí 
na výzkumech, jež posouvají světovou kardiologii vpřed, k tomu 
sám všechny nadšeně zve.

Odkdy jste věděl, že chcete být lékařem?
Medicína mě přitahovala už od útlého mládí, a čím víc jsem na gym-
náziu pronikal do biologických oborů, tím mi byla bližší. I tak jsem 
ale řešil velké dilema. Věnoval jsem se vrcholově veslování a nevě-

děl jsem, jestli jít na jednodušší obor a sportovat, nebo si vybrat 
medicínu, ovšem s tím, že veslování bude zřejmě muset jít stranou. 
Díky podpoře rodičů a kamarádů jsem nakonec zvládal obojí.

Takže jste skutečně závodně vesloval a ještě stíhal medicínu?
Reprezentoval jsem univerzitu a ČR na juniorském i seniorském 
mistrovství světa. Byli jsme i na světové univerziádě, vyhráli jsme 
několikrát mistrovství republiky a dostali jsme se v roce 1988 do 
výběru na olympijské hry v Soulu. Z finančních důvodů jsme ale 
nakonec nemohli jet.

Tomáš Kára patří mezi nejuznávanější české kardiology současnosti. Hrdý absolvent Lékařské 
fakulty Masarykovy univerzity, jak sám sebe nazývá, působí v Brně ve Fakultní nemocnici u svaté 
Anny. Času na interview nemá mnoho, poskytuje nám ho mezi operacemi.

Text: David Povolný
Foto: Martin Kopáček

Pojďte s námi sestrojit
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Dnes je z vás známý kardiolog. To je obor, který se zdá být blízký 
sportu.
Troufám si dokonce říct, že hlavně veslování mě přivedlo ke kardio-
logii. Výkonnost kardiovaskulárního systému je jedním z důležitých 
prvků pro dosažení dobrého výsledku. Když jsem začal studovat 
biofyziku a potom fyziologii a biochemii, kde jsem pochopil zákony 
mechaniky lidského těla, věděl jsem, že kardiologie bude nejlogič-
tějším vyústěním a spojením mých dvou velkých lásek: medicíny 
a sportu.

Využil jste nějak poznatky ze sportu pak ve své práci?
Ještě ve čtvrtém ročníku jsem měl možnost stážovat u profesora 
Jiřího Tomana, který je jedním ze zakladatelů péče o pacienty se 
srdečním selháním. Společně jsme se pokusili uplatnit v pohybové 
léčbě některé poznatky, které jsem získal při veslařském tréninku. 
Měla pacientům zvýšit kvalitu života, ale ukázalo se, že je důležitá 
i pro jejich prognózu.

Ve svém oboru jste se vypracoval mezi českou špičku a dosáhl 
jste uznání i v zahraničí. Máte nějakou radu jak dosáhnout tako-
vých úspěchů?
Pro začátek je zásadní vybrat si dobrou vysokou školu, která vám 
poskytne vzdělání srovnatelné s těmi nejlepšími ve světě. Masary-
kova univerzita a její lékařská fakulta mezi takové rozhodně patří. 
Jen úspěšně vystudovat ale samozřejmě nestačí. Musíte dělat něco 
navíc, zajímat se, snažit, být pilný a také v sobě mít pokoru. K tomu 
všemu je potřeba ještě trocha štěstí na mentory, kteří vás v začát-
cích povedou. Štěstí ale přeje připraveným, pomáhá třeba ukázat 
své nadstandardní znalosti u zkoušek. I tak může začít cesta do týmu 
nějakého špičkového odborníka.

A důležité je zřejmě i to, co jste udělal vy před deseti lety. A sice 
vyjet na delší dobu studovat nebo pracovat do zahraničí. Ve 
vašem případě to byla dokonce prestižní Mayo Clinic v USA. 
Co pro to člověk musí udělat?
Abyste se mohl do zahraničí dostat na špičkové pracoviště, musíte 
pro něj být skutečným přínosem. Centra jako Mayo Clinic mají 
desítky tisíc uchazečů o stáže a výběr je tvrdý. Musíte se tedy ve 
svém oboru věnovat něčemu novému, nebo se na něco musíte podí-
vat netradičním způsobem. V tomhle mají mladí lidé obrovskou 
výhodu, protože dovedou vidět věci z nové perspektivy, s odstupem 
a přijít pak s řešením, které je originální. Jen se toho nebát.

Co byla ta vaše originální idea?
Ještě na studiích jsem se díky profesorům Janu Peňázovi 
a Bohuslavu Fišerovi z fyziologického ústavu věnoval tzv. neuro-
kardiologii, tedy otázkám nervového řízení krevního oběhu. Poda-
řilo se nám tehdy vyvinout úplně novou technologii, která byla ve 
své době vůbec nejlepším systémem pro tzv. srdeční mozkovou 
elektrofyziologii. Mohli jsme díky tomu popsat některé zcela nové 
mechanismy, kterými se mozek podílí na řízení kardiovaskulárního 
systému. Za své nové teorie jsme dostali v roce 2001 cenu Seve-
roamerické společnosti pro srdeční elektrofyziologii. Práci jsem za 
náš tým obhajoval před odbornou porotou a na základě toho jsem 
dostal pozvánku, abych stejnou přednášku přednesl na Mayo Clinic. 
Vzápětí jsem tam byl pozván i na pohovor, uspěl a čtyři roky strávil 
jako research fellow v jedné z nejšpičkovějších laboratoří na světě. 

Po návratu jste v Brně stál u vzniku Mezinárodního centra kli-
nického výzkumu, které pomalu zahajuje svůj provoz. Co to 
přinese studentům, kteří půjdou studovat na Masarykovu uni-
verzitu?

Do Brna to přivede nejšpičkovější možnosti léčby a diagnostiky kar-
diovaskulárních onemocnění, což povede i ke zkvalitnění vzdělávání 
ve všech souvisejících oborech. Jsme navíc přímo napojení na Mayo 
Clinic, takže se podílíme na věcech, které táhnou celý obor dopředu. 
To považuji za základ pro kvalitní vzdělávání a u medicíny to platí 
obzvlášť. Věci se dostávají do praxe léta, účast ve výzkumu dává 
kontakt s budoucností a umožňuje připravit se na novinky. 

Jednou z věcí, na kterých se podílíte, je vývoj umělého srdce. 
Jak to s ním vypadá? 
Navazujeme na fantastickou tradici, kterou má Brno v této oblasti. 
Už v 70. a 80. letech se zde pracovalo na mechanické srdeční pumpě 
a lékaři dosáhli světových úspěchů. My teď máme tři hlavní cíle. 
Nejbližší je zlepšit stávající generaci mechanických srdečních 
podpor tak, aby pracovaly co nejpodobněji lidskému srdci a byly 
schopné sledovat potřeby těla.

Pracujete ale i na nových prototypech umělého srdce.
To jsou ony další dva cíle. Podílíme se na experimentálním vývoji 
srdeční minipumpy, která by už byla plně implantabilní. To znamená, 
že by se celá nacházela uvnitř člověka. Ne jak dnes, kdy mají paci-
enti část zařízení mimo své tělo. Věříme, že do deseti let by mělo být 
možné takové srdce sestrojit. Třetím cílem je pokusit se vyvinout ne 
„pouze“ srdce mechanické, ale biologické. Jednou cestou je vytvo-
ření modifikovaného druhu zvířat, jejichž struktura orgánů by byla 
velice podobná té lidské. Druhou možností je zkonstruovat vlastní 
biologické srdce. Už se na tom pracuje za pomocí kmenových buněk 
a rýsují se první zajímavé výsledky.

Budou se do toho všeho moct zapojit i studenti?
Samozřejmě. Budeme potřebovat veškerý intelektuální potenciál 
a fantazii, kterou mají mladí lidé. Mám i takové přání nebo prosbu 
k uchazečům o studium na Masarykově univerzitě, aby se věnovali 
biologickým vědám. Pokud budou mít zájem a projeví dobré zna-
losti, mohou se do všech projektů zapojit.

Budeme potřebovat 
veškerý intelektuální 
potenciál a fantazii, 

kterou mají mladí lidé.

MAGAZÍN MASARYKOVY UNIVERZITY – 11



Říká se, že nejvíc nápadů má člověk na vysoké 
škole. Přece jen nemusí každý den do práce, 
mezi přednáškami se nějaký čas najde a nikde 
jinde se věci nevymýšlí líp než večer s kamarády 
u piva. Dokazují to také dva nápady studentů 
Masarykovy univerzity, které letos bodovaly 
v různých soutěžích. Mladí podnikavci se s nimi 
teď chystají prosadit i na trhu.

Učte se slovíčka hravě…

Také máte problém zapamatovat si slovíčka, když se učíte anglič-
tinu? Nejste jediní. Že je dobré nějaký cizí jazyk umět, chápeme asi 
všichni, horší už ale je vtěsnat si všechna ta nová slova do hlavy.

Parta studentů z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity 
a z Mendelovy univerzity však rozjela web, který vám to ulehčí. 
Jmenuje se JoyMind a pracuje s úplně jednoduchým předpokla-
dem, že nejlépe si pamatujeme pomocí asociací, i když jde o úplné 
hlouposti.

„Idea je taková, že lidé se na náš web přihlásí a slovíčka se učí za 
pomoci různých paměťových technik. Jde o to vytvořit si ke kaž-
dému slovu vazbu pomocí kratičkých příběhů. Ty se totiž skvěle 
pamatují,“ vysvětlil Honza Mayer, který s celou myšlenkou přišel.

V praxi vypadá učení tak, že když si chce někdo vtlačit do hlavy 
slůvko pes, anglicky DOG, vyskočí mu obrázek psa, který jde pří-
značně DO Garáže. Podobných zpracování jednotlivých slovíček 
bylo v době, kdy tento text vznikal, v systému více než 3 500.

Když Honza společně s kamarády nápad zformuloval, řekli si, že je 
škoda nechat ho jen tak ležet. Přihlásili se proto do programu s názvem 
StarCube, který jim pomohl udělat z něj podnikatelský projekt.

Ale tím to zdaleka neskončilo. Spíš začalo. Studentům se povedlo 
vyhrát české kolo technologické soutěže s názvem Imagine Cup, kte-
rou pořádá společnost Microsoft. Díky tomu mohli jet svůj projekt 
ukázat na celosvětové finále, které se konalo v Austrálii.

…a jako hru berte i podnikání

Na to, že člověk si rád hraje celý život, sází i jiná skupina mladých 
kreativců. Říkají si Gameful a prezentují se slibem, který majitelům 
firem zajistí, že budou klienty jejich služby bavit.

„Náš přístup spočívá v tom, že chceme firmám pomáhat jejich pro-
dukty inovovat a zavádět do nich herní prvky. Produkt tak bude pro 
zákazníky zábavnější, budou ho raději používat a vytvoří si k němu 
vztah,“ přiblížil podstatu věci jeden z jejích tvůrců Štěpán Hruda, 
který studuje na Ekonomicko-správní fakultě MU.

Princip, na kterém celá konzultační skupina stojí, se jmenuje gamifi-
kace, česky zhernění. Přístup, který si vydobyl velkou popularitu třeba 
ve Spojených státech, se v Česku teprve pozvolna zabydluje, což je pro 
Štěpána a jeho kamarády velká výhoda. Jak si ho představit v praxi? 

„Boduje s ním třeba jedna velká firma se sportovním oblečením, 
která nabízí aplikaci, díky níž si můžou lidé měřit svoje běžecké 
a chodecké výkony a porovnávat se s ostatními,“ dal příklad Ště-
pán, jenž se spolu s kolegy také zúčastnil workshopů pod hlavičkou 
StarCube a v programu nakonec získali cenu pro třetí nejlepší nápad.
Text: Martina Fojtů
Foto: Archiv Jihomoravského inovačního centra

Lidé si rádi hrají a nejlíp si pamatují 
vtipné asociace. Na tom stojí 
nápady mladých podnikavců.

Studentské nápady  
chtějí dobýt svět
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Nekomerční, otevřené a dobrovolnické, s důrazem 
na alternativní témata a hudbu. Takové je 
studentské Radio R Masarykovy univerzity. 
V českém radiovém rybníčku je tak trochu 
netypickou rybkou.

Snaží se vyplňovat prázdné místo. S typickými českými stanicemi 
toho nemá mnoho společného, nezajímají ho zákony trhu ani finanční 
zisk. Neorientuje se na reklamu ani na vysokou poslechovost.

Není důležité, kolik posluchačů ho má právě naladěné, ale jací 
jsou, co chtějí a kam směřují. Právě za nimi má totiž namířeno – do 
hudebních klubů, na kulturní i sportovní akce, mezi mladé hudební 
kapely, do školy, do práce, mezi příslušníky menšin, do tajů cizích 
jazyků a jiných kultur.

Základním poznávacím znakem Radia R je, že je studentské. Nad-
šený tým desítek mladých lidí podporovaný Masarykovou univerzi-
tou stojí za vším, co stanice servíruje – od hudebních playlistů až po 
netradiční pořady, které přicházejí s menšinovými rozhlasovými žánry.

Svou rádiovou kariéru zde odstartoval třeba student filozofické 
fakulty Filip Johánek. „Do Rka jsem se dostal díky jednomu z vyu-
čujících – Kaliforňanovi Henrymu Loeserovi. Nějaký čas jsem 
pomáhal jako technický pomocník, ale díky svým, i když zprvu ome-
zeným, znalostem z oblasti zvukové techniky, jsem se stal vedoucím 
redakce hudebních speciálů,“ svěřuje se student.
Text: Monika Hořínková
Foto: Katarína Jablonská

Staňte se  
součástí vysílání

Studentka vybojovala 
žákovské jízdné i pro 
cizince

Na to dostat se do Radia R s vlastním programem 
stačí mít chuť a odvahu přijít s originálním 

námětem na pořad, který chcete vysílat. Nic víc 
není potřeba.

Nárok na žákovské jízdné − tedy cenové zvýhodnění 
na vnitrostátní dopravu mezi bydlištěm a školou 
− mají od ledna 2012 všichni žáci a studenti. I ti 
s trvalým bydlištěm mimo Česko. Zasloužila se o to 
studentka Právnické fakulty MU Monika Mareková 
pocházející ze Slovenska. Zjistila, že dosavadní 
cenový výměr byl diskriminující.

„Protože místo mého trvalého pobytu nebylo na území Česka, po 
nástupu na univerzitu mi paní za okýnkem na nádraží nechtěla potvr-
dit žákovský průkaz. Když uviděla můj slovenský občanský průkaz, 
tak poznamenala, že zlevněné cestovné není pro Slováky,“ říká stu-
dentka, co ji k tématu přivedlo.

Ve třetím ročníku studovala ve Švýcarsku, kde absolvovala i právo 
Evropské unie, a zjistila, že úprava žákovského cestovného v Česku 
mu odporuje. Případ tehdy konzultovala se svým učitelem a ten jí 
diskriminaci potvrdil. A tak se do toho studentka pustila.

„Nejdřív jsem se obrátila na České dráhy, ty mě ale odkázaly 
na ministerstvo financí. To však moji stížnost odmítlo s tím, že o 
diskriminaci nejde. Proto jsem se obrátila na nejvyšší správní soud 
s návrhem na zrušení části cenového výměru pro rozpor s právem 
EU a českými zákony,“ líčí Mareková. 

Soud ale její návrh odmítl. Nad rámec usnesení však pozname-
nal, že některé námitky proti obsahu napadnutého cenového výměru 
považoval za pádné, zabývat se jimi ovšem nemohl. 

„Obrátila jsem se proto na veřejného ochránce práv. Ten moji 
žádost přezkoumal a rozhodl se doporučit změnit cenový výměr 
ministerstva financí tak, aby byl uveden do souladu s právem,“ popi-
suje konec celého příběhu studentka právnické fakulty.

Od složitého procesu se prý nenechala odradit, protože věděla, že 
bojuje za správnou věc, pro všechny zahraniční studenty. „Vědomí, 
že odstranění diskriminace neznamená jen něco malého pro mě 
samotnou, mě navíc posouvalo dál,“ říká studentka, která si za svoji 
aktivitu vysloužila i ocenění rektora Masarykovy univerzity.
Text: David Povolný
Foto: Michal Smrcok

 Věděla jsem,  
že bojuju  

za správnou věc.
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Otázky:
1.  Jak se ti líbí na Masarykově  

univerzitě a v Brně?

2.  Co tě v prvním ročníku překvapilo?

3.  Co bys poradil/a tomu, kdo se na MU 
chystá přihlásit?

Nové prostředí, noví kamarádi, nová 
výzva pro mozek. To je studium na vysoké 
škole. Vybrali jsme devět prváků ze všech 
fakult Masarykovy univerzity a zeptali 
se jich, jak se s vysokoškolským životem 
popasovali, co je překvapilo a co by 
vzkázali příštím generacím.

Veronika Pelcová

Vyškov 
Právnická fakulta – obor: Právo

1.   Z dosavadních zkušeností můžu říct, že se mi na MU líbí, je 
to jedna z nejmodernějších škol u nás, je zde příjemné prostředí 
a například možnost vyřizovat většinu školních záležitostí přes 
elektronický informační systém je jistě výhodou.

2.  Překvapil mě jeden velký rozdíl oproti střední škole: na vysoké 
je větší možnost si studium časově zorganizovat po svém, odpadá 
zde středoškolské vodění za ručičku.

3.  Důležité je si nejprve ujasnit, jakému oboru se chce věnovat a jaké 
pak bude mít uplatnění v praxi. Zásadní je také zjistit si, jak vypa-
dají přijímačky.
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Radek Gregor

Ubušínek  
Filozofická fakulta – obor: Filozofie

1.  Líbí. Škola je v centru Brna. Všude jsou milí lidé, ne jako u nás 
v malém městě. Cítíš se tu jako mezi svými. Brno má prostě 
kouzlo.

2.  Zaujala mě kreativita a ochota lidí, se kterými se při studiu setká-
vám. Zjistil jsem, že škola může být i zábava. 

3.  Doporučil bych pořádně se připravit na přijímačky. Přijímací 
testy se dají s trochou přípravy zvládnout v pohodě. Na internetu 
jsou k dispozici příklady testů z předešlých ročníků, existují ale 
i placené kurzy, které uchazeče připraví na sto procent. Sám jsem 
takový kurz absolvoval a dostal jsem se hravě.

Emma Jurkovičová

Bratislava 
Lékařská fakulta – obor: Všeobecné lékařství

1.  Na lékařské fakultě je skvěle, jsem ze školy nadšená. Profesoři, 
spolužáci, studijní oddělení – všichni jsou vstřícní a škola je fan-
tastická. Brno je skutečné studentské město, je tam všechno – od 
spousty knihoven přes přátelské ceny v jídelnách, kavárnách nebo 
posilovnách až po studentské party. Moraváci jsou navíc moc milí 
lidé, jsem s Brnem maximálně spokojená. 

2.  Překvapilo mě asi všechno. Vysoká škola je úplně odlišná od 
střední, nikdo vás do ničeho nenutí, a o to víc po vás profesoři 
při zkoušení vyžadují. Vše, co jste slyšeli o medicíně, je pravda. 
Haldy učení, občas probdělé noci, takže pokud jste jako já byli 
na střední trochu flákači, bude to pořádný šok. I při škole se 
ale dá stíhat vše, co chcete, jen se učení musíte věnovat na sto 
procent.

3.  V prvním případě je potřeba si ujasnit, zda je medicína to, co 
opravdu chcete v životě dělat. Řešit při studiu otázku, zda vůbec 
dál studovat, není příjemné, přitom řada mediků v mém okolí 
měla v prvním semestru chuť s tím přestat. Dále bych poradila 
po nástupu do školy neproflákat celé září a říjen – na začátku je 
klíčové se chytit.

Jiří Píza

Jihlava  
Přírodovědecká fakulta – obor: Chemie a Biologie 
se zaměřením na vzdělávání

1.  Líbí se mi tu moc, Masaryčka má dobré zázemí a přednášející 
jsou opravdu kapacity, i když samozřejmě ne každá přednáška je 
vyloženě zábavná. Škoda jen, že nový kampus je daleko od centra 
města. Ale i tak je Brno prostě nejlepší. 

2.  Nepřekvapilo mě asi nic, protože jsem ještě před začátkem pod-
zimního semestru byl na seznamováku a prvákovinách, kde jsem 
vlastně všechny důležité informace dostal.

3.  Doporučil bych se na Masarykovu univerzitu skutečně přihlásit 
a taky si ušetřit dost peněz na hospodu.

Hana Šimková 

Provodov  
Pedagogická fakulta – obor: Pedagogické asistentství 
dějepisu a občanské výchovy pro základní školy

1.  Na Masaryčce se mi líbí. Jen bylo ze začátku docela těžké přijít 
na to, jaká budova kde sídlí, kam se obrátit s kterým dotazem či 
problémem. Brno pro mě bylo zajímavější dřív, než jsem v něm 
začala studovat. Někdy se mi do něj moc nechce a raději bych 
zůstala doma.

2.  Překvapila mě komplikovanost elektronického informačního sys-
tému, bylo hodně těžké se v něm ze začátku orientovat. I teď si 
říkám, že některé věci v něm asi nikdy nenajdu.

3.  Určitě bych v první řadě každému poradila, aby si pořádně roz-
myslel, zda pro něj není život ve velkém městě moc stresující. 
Pocházím z malé vesnice a byla to pro mě citelná změna. Masa-
ryčka je navíc velká univerzita a na rozkoukávání není příliš 
času. Student musí co nejrychleji chytnout správné tempo, ať 
se se školou brzy nerozloučí. Už v prvním semestru je potřeba 
se snažit.

MAGAZÍN MASARYKOVY UNIVERZITY – 15



Alžběta Dalecká

Brno  
Ekonomicko-správní fakulta – obor: Veřejná ekonomika a správa 

1.  Brno nabízí velkou spoustu sportovního vyžití, divadel, zábavy, 
hospůdek a restaurací a krásných míst. Studium na Masarykově 
univerzitě ale rozhodně není žádná procházka růžovým sadem. 
Je tu ale lepší atmosféra než na gymplu. Už jenom díky tomu, co 
všechno škola nabízí, jak v rámci studia, tak i mimo něj. Většina 
fakult je navíc nově opravená nebo se právě opravuje.

2.  Oproti střední škole je to razantní změna. Nikdo tě do ničeho 
nenutí, ale zároveň ti ani nikdo nic nepřipomíná a neřekne: Tak, 
když jsi zapomněl, dones to zítra. Každý je zodpovědný sám za 
sebe. Ze začátku byl také nezvyk, že jsem odcházela do školy 
třeba na druhou hodinu odpoledne a vracela se v osm. To se ale 
ukázalo jako výhoda den po studentských party.

3.  Především bych doporučila, aby si pořádně vybral obor. Ušetříte 
si tím spoustu zklamání. Znám spoustu lidí, kteří si po roce studia 
podávali přihlášky na jiné obory, protože zjistili, že to, co začali 
studovat, je vlastně nebaví.

Soňa Baranová

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

1.  Masarykova univerzita byla má vysněná vysoká škola už od té 
doby, co jsem byla na veletrhu vzdělávání Gaudeamus, a spl-
nila všechna má očekávání. Kromě kvalitní výuky oceňuji také 
akce, které se na škole pořádají, jako jsou například Masarykovy 
debaty. 

2.  Překvapila mě rozmanitost studentů, ať už jde o národnosti či zájmy, 
a také obrovské množství předmětů, ze kterých můžu vybírat.

3.  Určitě bych doporučila jít na den otevřených dveří nebo se se 
školou seznámit alespoň u stánku na veletrhu Gaudeamus. Ale 
vůbec nejlepší způsob, jak poznat školu a fakultu, je vyzpovídat 
někoho, kdo už tam studuje a komu důvěřujete.

Ján Bella

Považská Bystrica  
Fakulta informatiky –  
obor: Počítačová grafika a zpracování obrazu

1.  Masaryčka je skvělá škola s historií, která má své jméno 
v zahraničí, neustále se rozvíjí a snaží se zkvalitnit vzdělá-
vání. Skamarádit se s Brnem mi trvalo trošku déle. Ale když 
si člověk najde čas prozkoumat víc než jen cestu z kolejí na 
fakultu, zjistí, že je to krásné město na život. Cítím se tam už 
jako doma. 

2.  Čekal jsem od začátku o dost formálnější prostředí, že se každý 
bude starat jen o sebe, že se bude vyžadovat větší disciplína 
a bude třeba se opravdu hodně učit. Ohledně učení můžeme pole-
mizovat, ale s formálností je to nakonec příjemné – šancí na 
opravu písemek je dostatek, lidi jsou přátelští, vyučující nejsou 
odměření, s cvičícími si tykáme a s některými se dá po hodině 
zajít i na pivko. Co víc si přát?

3.  Tomu, kdo se chystá přihlásit na Masaryčku, netřeba radit, protože 
se dokázal správně rozhodnout sám. 

Dorota Žigová

Žilina  
Fakulta sportovních studií –  
obor: Tělesná výchova a sport  

1.  Na univerzitě se mi zatím líbí a jsem spokojená. Ještě se mi 
nestalo, že by se nešlo s některým vyučujícím na něčem dohod-
nout. Fakulta mě také překvapila velkým množstvím sportovních 
předmětů a moderním vybavením. Na Brně mám nejvíc ráda jeho 
atmosféru, je tu spousta mladých lidí a celkově je to krásné město. 

2.  Překvapilo mě chutné jídlo v menzách za tak málo peněz.
3.  Zájemcům bych poradila podívat se na den otevřených dveří, 

popovídat si s někým, kdo už daný obor studuje, nepodcenit pří-
pravu na přijímačky a prohlédnout si i seznam povinných před-
mětů, ať pak není překvapený, co se po něm vlastně chce.

Text: Martina Pelcová
Foto: Monika Hořínková
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Slyšet někoho mluvit o matematice s láskou je 
pro spoustu lidí přinejmenším zvláštní. Pro Janu 
Sotákovou ale ne. Svět čísel ji baví stejně jako 
jiného třeba jízda na koni. Vidět to bylo i na 
výsledcích letošních státních maturit. Sotáková, 
tehdy ještě studentka brněnského gymnázia na 
třídě Kapitána Jaroše, zvládla test jako jedna 
z pěti lidí v republice zcela bez chyby. Dnes už 
studuje na Masarykově univerzitě. A ano, jak 
jinak, matematiku.

„Nemyslím si, že bych měla nějaký extra talent, určitě se najde 
spousta talentovanějších lidí. Pokud někdo nad matikou přemýšlí 
a nedrtí se ji jen mechanicky, tak test zvládl,“ myslí si dnes už stu-
dentka Přírodovědecké fakulty MU, která se netají tím, že by později 
ráda pokračovala na doktorát a dělala matematický výzkum.

Propadla teorii čísel

Řeči o talentu odmítá proto, že sama si podle vlastních slov schop-
nost uvažovat nad složitými úlohami musela vydřít. Sotáková chodila 
na gymnáziu do matematické třídy a obor ji chytl natolik, že se ještě 
jako středoškolačka přihlásila do projektu s názvem Otevřená věda. 
Díky němu začala docházet na konzultace za profesorem Radanem 
Kučerou na přírodovědeckou fakultu. Postupně tak pronikala do tako-
vých zákoutí matematiky, o nichž běžný gymnazista neslyší.

„Chvilku mi trvalo, než jsem si zvykla na trochu jiný způsob pře-
mýšlení, ale do stavu, kdy jsem vůbec nevěděla, co mám před sebou 

a co s tím, jsem se díky profesoru Kučerovi nikdy nedostala,“ říká 
Sotáková, která je přesvědčená, že všechna dřina stála za to.

„V matematice je spousta věcí, nad kterými se dá krásně přemýš-
let, i když třeba ze začátku vypadají ošklivě,“ myslí si dívka, která 
se na speciálních lekcích a pak i doma hodiny věnovala teorii čísel.

I když sama říká, že aplikace se v jejím oboru hledají dost těžko, 
jednu si lze jednoduše představit. Z teorie čísel vychází šifrovací 
algoritmus RSA, na němž stojí celé moderní bankovnictví.

Matematička a atletka zároveň

Když slyší Sotáková otázku, jak dlouho se na veleúspěšnou 
maturitu chystala, mluví o víkendu procházení poznámek před 
písemnou částí školní maturity, proběhnutí ilustračních testů 
dostupných na internetu a přípravy o svaťáku. Na jiné věci je 
zvyklá chystat se tvrději. Kromě toho matematického má totiž 
také atletický talent. 

Je několikanásobnou mistryní republiky v různých mládežnických 
kategoriích na stovce překážek a díky svým časům už se probojovala 
na mládežnickou olympiádu do Singapuru nebo letos na mistrovství 
světa juniorů.

„Kombinovat matematiku a atletiku dohromady je docela náročné. 
Když jsem na soustředění, tak se k příkladům vůbec nedostanu, 
nedokážu se soustředit,“ povídá Sotáková, která je ráda, že po pří-
chodu na vysokou školu má na obě svoje lásky víc času. 

„Na vysoké přece jen nepanuje tak tvrdý režim, odpadá chození 
na spoustu povinných předmětů,“ je ráda rodačka z Blanska, která 
ani po tom, co se jí povedlo nastoupit cestu za vědeckou kariérou, 
v žádném případě nehodlá opouštět tu slibně rozjetou sportovní.
Text: Martina Fojtů
Foto: Martin Kopáček

Už na střední škole začala 
talentovaná matematička chodit 

konzultovat na univerzitu.

jí pomohla k maturitě bez chyby  
i na vysokou
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Tahle melodie nemůže minout nikoho, kdo 
přijede do Brna vlakem. Ozve se těsně předtím, 
než univerzální nádražní hlas zahlásí: „Stanice 
Brno – Hlavní nádraží.“ Jiný song zase říká, 
že Brno je zlatá loď, za děvčaty z Brna choď. 
Kromě příjemné vizuální stránky města tak slibuje 
i kvalitní sociální vztahy. A vyjadřuje přesně, jaké 
Brno je – přátelské.

Město je to velmi specifické. Nejezdí tu metro ani tramvaje a cent-
rum zvládnete přejít pěšky za dvacet minut. V ulicích najdete více 
kaváren než bezdomovců, a když chcete do přírody, stačí vám pár 
zastávek šalinou. Tímhle dopravním prostředkem v Brně jezdíme. 
Tak račte nastoupit na úvodní okružní jízdu.

Na Čáře pod hodinama

Pokud byste si měli dělat puntíky pokaždé, kdy tuhle frázi během 
studia v Brně vypustíte z úst, deníček by vám na to nestačil. Na 
křižovatce mezi Českou a Joštovou ulicí se potkávají všichni ti, kdo 
by v Praze zamířili k svatému Václavovi. Všichni vědí, nebo velmi 
brzo zjistí, kde takzvaná Čára je (ale až ji budete napoprvé hledat na 
chodníku, spíš se podívejte nad sebe a stoupněte si pod hodiny, které 
visí z rohu) a že je to ideální startovací bod pro noční tahy, obědy 
s kamarády i romantické procházky.

Koncentrace pohostinských zařízení je v okolí opravdu vysoká 
a k tomu se Čára nachází v samém srdci historického centra. Kdo 
by s nabídkou hospůdek, kaváren a čajoven nebyl spokojen, může 
sednout na jednu z osmi šalin, které na České zastavují. Proto je 
„pod hodinama“ pořád plno. Myslete na to, až si budete dávat rande 
naslepo.

My z Čáry vyrazíme do některé z kaváren. Kdyby tempo uvnitř 
příjemných podniků, kde to voní čerstvě namletou kávou a skořicí, 

nebylo poněkud pomalé, chtělo by se říci, že v Brně kavárenský 
život frčí. Těch nových v posledních letech vyrostly desítky a ty 
starší s historií, která sahá do doby první republiky, mají za sebou 
znovuzrození. A kdybyste po ránu těžko hledali čas a drobné na 
dobrý šálek kávy v některém z těchto podniků, kavárnu najdete i na 
každé druhé fakultě. Obsloužit se sice budete muset sami, ale za 
cenu veskrze studentskou.

Ty, které láká čerstvý vzduch bez čerstvých výfukových plynů, 
vezmeme v našem malém brněnském okruhu na Prýgl. Toto neznámé 
slovo v překladu znamená přehrada a z centra se tam dostanete při-
bližně za 25 minut šalinou.

Na přehradě najdete na velkoměsto nečekaný klid, vítr ve větvích 
stromů, a než zaútočí sinice, můžete ji využít i jako přírodní kou-
paliště. To vše kromě dvoutýdenních slavností na přelomu května 
a června, kdy se na přehradě koná přehlídka ohňostrojů Ingnis Bru-
nensis. Pak máte po klidu, a pokud se nechcete sprchovat ve zbytcích 
raket, tak i po koupání.

Projížďku zakončíme v některé hospůdce. Dobrá zpráva je, že 
se nemusíte zvedat před desátou, abyste stihli poslední šalinu. Ta 

 Všechno, co patří ke správnému 
studentskému městu od nízkých 

cen až po noční dopravu, tady 
najdete.

Hvězdy 
jsou jak 
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zaprvé jezdí do vozovny a zadruhé se domů bez problémů dostanete 
nočním autobusem. Jezdí každou (půl)hodinu a čeká na dalších 21 
autobusů na Hlaváku (neboli sedmikráskovém hlavním nádraží).

Nemusíte se bát, že vám navazující spoj ujede, takzvané rozjezdy 
se nerozjedou dřív, než se na Hlaváku potkají opravdu všechny, a to 
i když se jeden z řidičů ztratí nebo zapadne v závěji. Jedině snad, 
že byste se rozhodli využít rychlého a nepříliš zdravého občerstvení 
a ve vašem vybraném stánku by zrovna došel gyros.

Karty nejen pro karbaníky

Abyste si na další jízdy po Brně nemuseli kupovat pokaždé novou 
jízdenku, pořiďte si šalinkartu. S tou můžete cestovat neomezeně. 
Pokud domů jezdíte linkou, která patří do Integrovaného dopravního 
systému, ušetříte dvě zóny (asi 10–15 korun) na jízdence za mamin-
kou. Čtvrtletní kupón vás vyjde na 685 korun, když se prokážete 
potvrzením o studiu nebo platnou kartou ISIC na příští akademický 
rok.

Co že je to ten ISIC? Klíč k mnoha univerzitním dveřím, občanský 
průkaz studenta, peněženka v menze i u školních tiskáren a taky 
kouzelná kartička, která umí proměnit cenu spousty vstupenek na 
polovinu. V Masarykově ulici dostanete s ISICem slevu dokonce 
i na kebab. Kdy se ISIC fasuje? Hned na začátku vašeho prvního 
semestru.

Písnička od Ivana Mládka ještě říká, že kdo má trochu filipa, do 
Brna se pustí. Vidíte, že nelže. A kdyby se slečny z jiných koutů naší 
matičky země obávaly přílišné konkurence ze strany Brňanek, jejich 
strach není na místě. Právě status studentky brněnské univerzity je 
ideální příležitost, jak se stát děvčetem z Brna. Aspoň dočasně.
Text: Jana Počtová
Foto: Katarína Jablonská, archiv muni.cz

Brněnský rozpočet studenta

–  Postel v dvoulůžkovém pokoji na měsíc:  
2 000 Kč (periferie Brna) – 3 500 Kč (nejcentrálnější 
centrum a postel s nebesy)

– Hodinová jízdenka: 25 Kč
– Čtvrtletní šalinkarta: 685 Kč
– Porce jídla v menze: 20–50 Kč
–  Gyros a hranolky na hlavním nádraží: 69 Kč
– Pivo 0,5 l: od 25 Kč
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Máte vybraný studijní obor a odeslanou 
přihlášku? Tak to jsou vůbec první kroky 
k úspěšnému zahájení vysokoškolského studia. 
Následuje však ještě jeden, a to velmi důležitý. 
Složení přijímací zkoušky. Na Masarykově 
univerzitě čekají na většinu z vás ve formě Testu 
studijních předpokladů.

Co jsou takzvaná TéeSPéčka

Test studijních předpokladů (TSP) se snaží prozkoumat schopnosti 
studentů úspěšně studovat na Masarykově univerzitě. Absolvovat 
ho musí studenti sedmi z devíti fakult Masarykovy univerzity – 
tedy všichni kromě těch, kteří se hlásí na fakultu sociálních studií 
a lékařskou fakultu.

Test se skládá z celkem 70 otázek, které jsou členěny do 7 sub-
testů. Ty se zaměřují například na numerické myšlení, kulturní pře-
hled nebo prostorovou představivost. 

tiPy k PřiJíMaCíM zkOUškáM

Z pěti nabízených možností k jednotlivým otázkám je vždy 
právě jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za 
nesprávnou odpověď se odečítá 0,25 bodu. Délka trvání testu je 100 
minut. Každý student píše test pouze jednou, i když se přihlásí k více 
oborům na více fakultách univerzity. Jeho výsledek bude rozhodovat 
o přijetí či nepřijetí u všech podaných přihlášek.

Dvě výjimky a oborové testy

Fakulta sociálních studií namísto TSP využívá tzv. Obecné stu-
dijní předpoklady (OSP) a Základy společenských věd (ZSV). 
Tyto testy jsou zajištěny v rámci Národních srovnávacích zkoušek 
pořádaných společností SCIO a probíhají šestkrát ročně. Lékař-

ská fakulta zase vyžaduje jen oborové testy z fyziky, chemie či 
biologie.

Na některých studijních programech je ale kromě TSP potřeba 
složit i oborové testy. Týká se to vybraných oborů na fakultě filozo-
fické, pedagogické, přírodovědecké, ekonomicko-správní či spor-
tovních studií. Víc zjistíte na internetových stránkách univerzity.

Jak se správně na TSP připravit

Nejlepší přípravou pro přijímací řízení je seznámit se s formou testu. 
Starší verze jsou běžně ke stažení na webu univerzity, včetně klíče 
a správných odpovědí. Existuje ale i webová aplikace Interaktivní 
TSP, kde si lze vyzkoušet některou z minulých variant včetně vyhod-
nocení výsledku. Zájemci si mohou projít i e-kurz TSP, kde jsou 
nejběžnější typy úloh s přidaným komentářem. Ke všemu se zcela 
zdarma dostanete na http://www.muni.cz/tsp.

Pokud si ani tak nevíte s něčím rady, zkuste diskusní fórum k při-
jímacímu řízení na http://is.muni.cz/prihlaska.
Text: Monika Hořínková
Foto: Martin Kopáček

Ukázky z TSP

Balíček sýra je o 8 Kč dražší než balíček salámu. Chléb 
a čtyři balíčky salámu stojí dohromady 120 Kč. Kolik stojí 
dohromady balíček sýra, balíček salámu a půlka chleba?
a) nelze určit b) 64 Kč c) 52 Kč d) 68 Kč e) 128 Kč

Jednoznačná slova jsou taková, která nesou jen jeden věcný 
význam. Z nabízených možností vyberte jednoznačné slovo.
a) náves b) klacek c) stolice d) koruna e) lopatka

správně: D

správně: A

Tipování v TSP

Za nesprávnou odpověď se odečítá ¼ bodu, základem 
tipování je vyloučit co nejvíce špatných variant. Pokud 
nedokážete jasně vyloučit aspoň jednu špatnou odpověď, do 
tipování se raději nepouštějte.

Kdy a kde

4. a 5. května 2013 v Brně,
4. května 2013 v Bratislavě
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Poslední pololetí na střední škole vyžaduje 
celkem velké nasazení mozkových závitů. Chceme 
střední školu zdárně ukončit pěkným maturitním 
vysvědčením a zároveň ukázat na přijímačkách, 
že máme na studium na vysoké škole. Měli 
bychom tak svůj mozek šlechtit a zároveň využívat 
co nejšetrněji. A přitom se hodně naučit.

Jak z učení neučinit mučení: 

V prvních dvou dnech člověk zapomeneme 
z odposlouchané látky skoro 70 % a během dalších 

tří dnů asi 10 %. První opakování by mělo být 
nejpozději druhý den po osvojení.

MatURita 
a PřiJíMačky 
V kaPSe

Držte se svého plánu 

Účinnou metodou, jak se přemluvit k učení a zároveň něco 
opravdu dostat do hlavy, je pevný harmonogram či plán učení. 
Stanovte si, co se naučíte v daný den, případně v průběhu týdne. 

Není zapotřebí počítat přesné hodiny, ale učení si rozložit do jed-
notlivých celků, například dle témat. Denní i týdenní rozvrh by 
pak měl obsahovat mix veškerého učiva. Předměty, které se nau-
číte hravě, střídejte s těmi, které do hlavy lezou jen těžko a zabe-
rou hodně času.

Prostředí a fyzický stav dělají divy

Dostatečný odpočinek je jednoznačně vodítkem ke kvalitním 
výsledkům. Nedostatek spánku snižuje výkonnost v učení, naopak 
hodinka na čerstvém vzduchu je z hlediska studijních úspěchů hos-
podárná. Negativně pak na učící proces působí i přejídání nebo 
hladovění, stejně jako těžší a dráždivá jídla. Dejte si raději něco 
sladkého, například čokoládu, a dopřejte si hodně vitaminu B. Ten 
najdete třeba v masu, medu, ořeších, vejcích nebo mléku.

Dělejte pauzy a relaxujte

Je dokázané, že lidský mozek po 20 minutách potřebuje pět 
minut odreagování, aby byl schopný se soustředit. Po delším, 
například dvou až tříhodinovém učení, je důležité zařadit i delší 
přestávku – běžte se projít, zasportovat si, pusťte si na odre-
agování kratičký seriál. Využívej také maximálně takzvaných 
slepých chvilek. Patří mezi ně třeba čekání na autobus nebo ces-
tování dopravou.

Fixky a mumlání fungují

Při učení je vhodné zapojit co nejvíce lidských smyslů. Uče-
nou látku si tak můžete nejen číst nahlas, ale také podtrhávat 
nebo jinak zvýrazňovat. Doporučuje se přitom minimálně trojí 
čtení. Napoprvé je dobré přečíst jen zběžně, napodruhé důkladně 
i s podtrháváním důležitých pasáží. V třetím čtení se zaměřte už 
na vybrané důležité pasáže. Pomůckou může být i vypisování 
konkrétních poznámek. K obtížně zapamatovatelným informacím 
si dohledejte zajímavosti nebo obrázky. Spojí se s danou látkou 
a lépe se vám vybaví. Tvořte si mnemotechnické pomůcky. Vzpo-
meňte si, jak vám třeba větička BeFeLeMePesSeVeZe na základní 
škole mnohokrát pomohla. 

Text: Monika Hořínková

Nejvhodnější pro studium 
jsou dopolední hodiny, a to 

mezi 10. a 11. hodinou. Dobře 
vstřebává mozek informace 

i večer, kolem 22. hodiny, 
případně odpoledne kolem 17.
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Kdo v tom není, tomu se to obtížně představuje, 
ale se studiem na vysoké škole je spojená spousta 
zařizování, registrování a jiného přihlašování. 
Dobrá zpráva pro vás všechny, kteří se chystáte 
na Masarykovu univerzitu, je, že většinu toho 
zvládnete elektronicky ze svého počítače díky 
Informačnímu systému. Říká se mu prostě IS 
a ušetří vám spoustu času.

Moje osobní studijní oddělení online

Nejdůležitější vlastností ISu je zmíněná správa studia. Zvládnete 
na něm všechny základní úkony, jako je registrace a zápis před-
mětů čili tvorba vlastního rozvrhu, zápis do semestru nebo hlášení 
na termíny zkoušek. O tom všem můžete debatovat na systémových 
diskusních fórech, na vývěsce můžete pátrat po tom, co se kde ve 
škole zajímavého děje, a v sekci inzeráty zase třeba najdete nového 
spolubydlícího.

studuji@mail.muni.cz

Každý hrdý uživatel Informačního systému a student Masarykovy 
univerzity získává svůj univerzitní e-mail s příponou @mail.muni.
cz. Ten má hlavně sloužit k oficiální komunikaci s učiteli a se školou 
vůbec. Podle jména či univerzitního identifikačního čísla si navíc 
v sekci lidé můžete najít kohokoliv, kde má nebo měl s univerzitou 
něco společného a kontaktovat ho. Pokud ale rozhraní univerzitní 
pošty není zrovna váš šálek čaje, nechte si e-maily jednoduše pře-
posílat na svou běžnou adresu.

Na vývěsce v iSu najdete práci, 
levné bydlení nebo třeba tip na 

to, kde strávit večer.

Na nic nezapomenete

Zápis, registrace předmětů, žádost o stipendium, zkušební termíny 
nebo běžící předmětová anketa. Kdo si to má všechno pamatovat? 
Dříve, než hustě popíšete svůj diář, zkontrolujte si svůj e-mail. 
Informační systém vám totiž upomínky týkající se všech důležitých 
termínů a kroků zasílá právě tam. S individuálním nastavením vám 
může zasílat i všechny informace o vypsaných zkušebních termí-
nech nebo o tom, co se děje ve vybraných diskusních fórech. Takže 
postačí být na e-mailu. I to je pro vás náročné? Tak si nastavte zasí-
lání SMS o příchozích e-mailech.

Studijní materiály stáhnete za pár sekund

K většině vyučovaných předmětů najdete potřebné materiály kde jinde 
než v ISu. Učitel sem může vložit skripta, své prezentace z před-
nášek, naskenovanou literaturu nebo třeba zadání domácího úkolu. 
Už žádné těžké učebnice a tisk desítek stránek poznámek. Mnohdy 
vám IS dokonce ušetří zastávku v knihovně nebo váš drahocenný 
studentský čas. V tzv. poskytovnách lze totiž najít spoustu materiálů 
od spolužáků z minulých ročníků. Jedná se však pouze o studentskou 
svépomoc, takže pozor, kvalita textů se může výrazně lišit.
Text: Monika Hořínková
Foto: Martin Kopáček

Své studium řídíte 
přes počítač

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

ISová aplikace Dril pomůže s učením slovíček a pojmů. 
Zkuste třeba japonštinu.
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Dostat se na prestižní světovou univerzitu je 
záležitost mnohaleté práce a ani tak se uchazeči 
vysněné místo nemusí podařit získat. Masarykově 
univerzitě však jeden takový reprezentant na 
ceněné vysoké škole brzy přibude. Jen nebude mít 
lidskou podobu.

Americká Harvard Medical School si totiž vyžádala instalaci vědec-
kého softwaru Caver, který vznikl spoluprací dvou pracovišť Masa-
rykovy univerzity. 

„Superpočítačové centrum Harvardovy univerzity pod sebou sdružuje 
asi 150 laboratoří, které budou mít k našemu systému přístup. Jde o sku-
piny, které dělají kvalitní výzkum s vysokým vědeckým potenciálem. 
Jejich zájem dokládá užitečnost našeho řešení,“ sdělil Jiří Damborský 
z Přírodovědecké fakulty MU, kde se nápad vytvořit program zrodil.

K čemu takovou pomůcku odborníci potřebují? Výzkumníci ji 
začali vyvíjet už před lety, když přicházeli s novou metodou odbou-
rávání toxických látek v prostředí. Spočívá v genetické úpravě pro-
teinů v místech, kudy do proteinu proudí jiné chemické látky. Aby 
bylo něco takového možné, potřebují mít vědci o těchto místech, 
jež mají podobu různě širokých tunelů, přehled. Detailní informace 
o velikosti a tvaru tunelů jim dává právě systém Caver.

Jeho první verzi si přírodovědci vyvinuli sami, s žádostí o pomoc 
s náročnějšími úkoly se však před lety obrátili na kolegy z Labo-
ratoře interakce člověka s počítačem na Fakultě informatiky MU.

„Dřívější verze systému dokázala vyhodnocovat dutiny v proteinu. 
Ten si můžeme představit jako řetězec smotaný do klubíčka, který 
se ovšem pořád hýbe, takže v něm se díry hledají hůř. Dnes už to 
dokážeme,“ přiblížil vedoucí laboratoře Jiří Sochor.

Zájem je z celého světa

Nová softwarová pomůcka je však zásadní proto, aby bylo možné 
vlastnosti proteinu modifikovat. Už když ji pracovníci univerzity 
vytvářeli, chodily na ni ohlasy z celého světa. Mimo jiné z toho 
důvodu stojí systém na technologii, která umožňuje, aby si ho uži-
vatelé spouštěli z dálky a třeba i stáhli k sobě do počítače.

Webové stránky caver.cz, kde je program zdarma k dispozici, tak 
dnes mají asi čtyři tisíce registrovaných uživatelů z téměř 80 zemí 
světa. Nejvíce uživatelů Caveru momentálně pochází ze Spojených 
států, odkud je jich asi osm set. Kolem 350 odborníků používá software 
v Japonsku, velké zastoupení mají Německo, Indie a Velká Británie.

Zapojení studentů

Na vytváření systému se podílela i řada studentů fakulty informatiky, 
kteří si přitom výrazně rozšířili své obzory. Museli se vypravit do 
přírodovědných laboratoří, podívat se co a jak se dělá a vůbec naučit 
se základy úplně neznámého oboru. 

Jedním ze studentů, kteří se na vývoji softwaru podílel, byl i Anto-
nín Pavelka. „Baví mě aplikace počítačových programů na studium 
přírodních jevů. Byla to výzva, jejíž uplatnění je velice praktické,“ 
hodnotí celou práci zaměřením bioinformatik.

Na vytváření systému se 
podílela i řada studentů 

fakulty informatiky, kteří si 
rozšířili své znalosti biologie.

Genetické úpravy bílkovin

Díky těmto postupům se vědci z Přírodovědecké fakulty 
MU snaží toxické látky zbavovat vlastností, které u člověka 
vyvolávají rakovinu a další nemoci.

Software z Brna  
používají vědci na Harvardu

Text: Martina Fojtů
Foto: caver.cz a David Povolný
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VYSVĚTLIVKY:

 MHD Brno – aktuální informace o jízdních řádech 
na www.dpmb.cz
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Masarykova univerzita (MU)
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, tel.: 549 49 1111, www.muni.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Koleje a menzy
www.skm.muni.cz

Rektorát MU
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, tel.: 549 49 1011
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Seznamte se, tohle je Martin.  
Asi vám teď neodpoví, protože ještě spí.

Před odpolední školou je ale potřeba se posilnit. Na seminářích už se 
neúčast netoleruje. 
Diskutuje se o načtené 
literatuře nebo se procvičují 
získané dovednosti.

Tak to nestihl.

08:35

12:20
V univerzitní menze se dá dobře najíst i za třicet 
korun. Nabízí vše od univerzální hnědé omáčky, 
přes pizzu, až po lososa.

Však proč by vstával? Škola mu dneska začíná 
v 10:00. Sestavil si rozvrh tak, aby mu nic 
neuteklo. Ani spánek.

09:58
Naštěstí si může prezentaci stáhnout 
v Informačním systému MU a streamovanou 
přednášku sledovat online.

13:20
Aktivita se cení, ale není zase 
potřeba to přehánět.
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A kdo se bojí o figuru, může si u toho zatančit. Pokud ovšem po cestě neusne.

Z velké nabídky tělocviků člověk 
ale neví, co si vybrat dřív.

Všudypřítomná wi-fi ale může trochu 
rozptylovat.

Foto: Katarína Jablonská
Text: Jana Počtová a David Povolný

Co s načatým odpolednem? Třeba jít do 
knihovny, psát seminární práce, studovat 
literaturu, číst noviny nebo dobrovolně 
nerušit.

Po náročném dni je třeba očistit tělo od 
přebytečných znalostí. Vhodnou kúru nabízí 
třeba stovky místních hospod.

Martin míří domů, naštěstí noční autobusy jezdí 
v Brně odkudkoliv kamkoliv a pořád. Cesta do 
peřin mu tak zabere jen pár minut i s čištěním 
zubů.

A protože je potřeba pečovat kromě ducha 
také o tělo, má Martin v rozvrhu i pravidelný 
pohyb.

16:21

20:34

18:00

02:02

MAGAZÍN MASARYKOVY UNIVERZITY – 27



Studenti sociálních věd často čelí otázce, kde budou jednou pra-
covat. Ty jsi během studia měla jasno, kde chceš své znalosti 
uplatnit?
Vůbec ne. Když jsem nastupovala na vysokou školu, hledala jsem 
spíš takovou, která by měla dobrý program na sociální práci. Ještě 
na střední jsem hodně pracovala s lidmi s mentálním postižením. 
Bavilo mě to a chtěla jsem se dozvědět víc. Sociologii jsem si pak 
vybrala jako tu nejlepší kombinaci, která byla v nabídce. Po prvním 
semestru mi ale bylo jasné, že mě sociální práce nebude bavit tolik 
jako sociologie, takže jsem trochu změnila kurz.

Co na tvůj výběr oborů říkali tehdy doma?
Celou dobu studia jsem se hádala s mámou, která ze mě chtěla 
mít právníka nebo ekonoma, který má uplatnění po škole jasné. 
Říkala jsem, že není důležité, jaký dělám obor, ale to, že studuju 
a že mě to baví. Nechtěla jsem chodit do školy proto, že musím, 
ale kvůli tomu, že mi to něco dává a mám z toho dobrý pocit. Za 
tím si stojím dál. Nemá cenu si vybírat obor podle toho, co bych 
mohla později dělat. V průběhu let studia se to stejně změní. Pro 
mě je vysoká škola hlavně způsob, jak se naučit kriticky myslet 
a jak pracovat s úkoly.

Po gymnáziu chtěla hlavně pomáhat lidem a táhla ji sociální práce, v průběhu studia si ji však 
víc získala sociologie. Život ji ale nakonec zavedl někam úplně jinam. Když ji přestala bavit výuka 
angličtiny, kterou si přivydělávala během školy, rozhodla se po kamarádovi převzít místo v oblasti 
public relations ve společnosti v Praze. Teď je z absolventky Fakulty sociálních studií MU Ireny 
Zatloukalové mluvčí společnosti Seznam.cz, jednoho z nejúspěšnějších českých podniků v oblasti IT.

Text: Martina Hromádková
Foto: Pavel Šinágl

těší mě víc  
DěLat UžitečNOU PRáCi  
než být ředitelka
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Během studia ses účastnila turnajů v akademickém debatování 
a vyhrála jsi jako nejlepší mluvčí jedno mistrovství. To asi byla 
dobrá průprava pro současnou pozici.
Debatování je minimálně skvělý ledoborec. Nezažila jsem jediný 
pracovní pohovor, kde by se mě na něj nezeptali. Mně osobně 
přineslo schopnost přemýšlet rychle. Když člověk řeší krizovou 
komunikaci, je nezaplatitelná schopnost vystupovat jistě a před-
jímat, na co se ho bude druhý ptát, a v průběhu si už formulovat 
odpověď. 

Po studiu jsi přesídlila do Prahy. Z jakého důvodu? Přišla zají-
mavá pracovní nabídka, nebo to byl způsob, jak se posunout 
dál?
Vůbec ne. Já jsem se právě vždycky divila spolužákům, co šli stu-
dovat do Prahy, a říkala jsem jim, že jsou hloupí, že Praha je přece 
zlé, rychlé a divné město a nechápu, proč tam všichni chtějí. Během 
studia jsem si přivydělávala učením angličtiny, jenže v páťáku už 
jsem toho měla plný kecky, tak jsem začala v Brně hledat práci na 
půl úvazku. Nenašla jsem bohužel nic a potřebovala jsem aspoň 
práci na léto, přičemž Praha přišla shodou okolností. Zavolala jsem 
kamarádovi, jestli neví o nějaké brigádě, a on mi odvětil, že sice 
neví, ale že odchází z práce a jestli to nechci vzít místo něj. Šla jsem 
do toho a už tam zůstala.

Tvoje kariéra začala v agentuře Ogilvy, pak jsi pracovala na 
oddělení vnější komunikace dvou bank a teď děláš mluvčí 
v Seznamu. Byl třeba Seznam.cz účelová volba?
Samozřejmě to byla náhoda, já mám nějak na ty náhody štěstí. Po 
určitém čase jsem potřebovala odejít z banky a dostat se do jiného 
prostředí, protože novináři, se kterými jsem přicházela do kontaktu, 
byli stále tíž lidé. Říkala jsem si, že už mě to nebaví, jelikož ve 
financích se public relations pořád točí kolem stejných témat – na 
jaře a na podzim jsou hypotéky, v létě je cestovní pojištění a potom 
úrazové pojištění na zimu. Když jsem pak hledala nebankovní práci 
v oboru PR, našla jsem úplnou náhodou inzerát na Seznam.cz. 
Tak jsem to zkusila. Vůbec jsem si nemyslela, že tu práci dostanu, 
dokonce jsem z těch pohovorů ani neměla nejlepší pocit. Ale nako-
nec to vyšlo.

Neznevýhodňuje tě, že nemáš moc přehled v různých IT zále-
žitostech?
Když jsme třeba dávali vědět o tom, že budeme mít nový typ 
e-mailu, tak jsem jenom lapala po dechu a říkala jsem si: aha, 
Java, co to asi tak je? Mám ale velké štěstí, že mám kolem sebe 
lidi, kteří jsou schopni to vysvětlit. Protože koneckonců vědí, že 
když to nepochopím já, nebudu schopná to srozumitelně předat 
dál. Takže i když některým věcem nerozumím, není problém za 
kýmkoliv zajít a nechat si říct, o co jde nebo jak to funguje. A ona 
je to možná paradoxně výhoda, protože když to člověk nezná, 
víc se ptá.

Tvůj pracovní den asi nemá jasně danou strukturu. Co je jeho 
nejčastější náplní?
Každý můj pracovní den je jiný. Někdy je tisková konference, na 
kterou se připravujeme půl dne, a další půlden zabere obíhání kolem 
ní. Mám na starosti taky konference, kde se společnost prezentuje 
odborníkům. Do toho mám relativně hodně schůzek, takže si ze mě 
kolegové občas dělají legraci, že pořád někde lítám. Já ale pracuju 
během toho lítání, protože každé potkání i při kávě pro mě znamená 
seznam úkolů. Do toho ještě musím mít čas na své lidi, takže když 
nad tím tak přemýšlím, nemám den, který by byl stejný jako ten 
předchozí.

A umíš při tom všem vůbec ještě odpočívat?
Učím se to. Nejsem workoholik v tom smyslu, že bych měla pocit, že 
mou práci nikdo jiný neudělá. Spíš někdy řeším, že na tolik práce je 
nás poměrně málo. Postupně se ale učím, že při dovolené v zahraničí 
si zakážu připojení na internet, abych neřešila e-maily. Ale někdy 
mi to nedá. Co se týče sportu, trochu boxuju. Nechodím však do 
souboje, dělám to vyloženě kvůli pohybu. Po celém dni stráveném 
u počítače se taky snažím zalézt třeba do horké vany s knížkou nebo 
jít ven na večeři, prostě být v místě, kde na mě nekouká obrazovka.

Považuješ Seznam.cz za svou cílovou pracovní destinaci?
Jsem teď spokojená a neříkám si, že mám na víc a do dvou let chci 
mít vlastní agenturu. Už jsem prací prošla několik a nikde jsem 
nenašla takovou konstelaci lidí, kteří mají radost z toho, co dělají. 
Zároveň vím, že šéf i vedení má ve mě důvěru a moje názory pode-
přené určitými argumenty mají váhu. Pro mě je tohle velké plus, 
společnost není hierarchizovaná, je tu velká banda hrozně chytrých 
lidí a to všechno jsou faktory, díky kterým mi je v Seznamu dobře. 
Moji ambici naplňuje to, že můžu dělat věci, o kterých si myslím, 
že jsou dobré. Na místech předtím jsem tohle úplně říct nemohla. 
Pro mě je mnohem přínosnější dělat užitečnou práci než být velká 
ředitelka.

A to jsme vlastně zpátky u té sociální práce.
Taková jsem. Nejvíc mě mrzí, když vidím, že někdo plýtvá časem 
a dělá neefektivní práci.

Nechtěla jsem chodit do 
školy proto, že musím, 
ale kvůli tomu, že mi to 
něco dává a mám z toho 

dobrý pocit.

těší mě víc  
DěLat UžitečNOU PRáCi  
než být ředitelka
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Jestli o něčem není pochyb, tak o tom, že v Brně na 
vysoké škole potkáte spoustu nových kamarádů. Na 
přednáškách a seminářích, v knihovně a v menze, 
v hospodě nebo v baru, ale taky třeba v různých 
studentských spolcích, kterých na jednotlivých 
fakultách funguje spousta. Ten správný si pro sebe 
najde student snad každého oboru.

Biomania

Spolek se žlutou kačenkou ve znaku se bude líbit všem, kdo mají 
rádi biologii a související obory. Parta studentů spolu chodí večer 
ven, organizuje studentské party a k tomu zvládá pořádat velké kon-
ference o tématech, jako jsou geneticky modifikované potraviny 
nebo biotechnologie.
www.biomania.cz

Dobrovolníci fakulty sportovních studií

Pomáhali třeba na mistrovství republiky v atletice, velkých běžeckých 
závodech s názvem Vokolo Priglu, studentské obdobě Her bez hranic 
Unihrách, ale i na menších událostech, jako jsou dětské dny. Organi-
zaci s názvem Dobrovolníci FSpS dali lidé z fakulty sportovních stu-
dií dohromady teprve nedávno, ale nasbírali už s pořádáním různých 
nejen sportovních akcí spoustu zkušeností. A nejen to. Studenti, kteří 
se do dobrovolnického systému přihlásí a opravdu někde pomůžou, 
získávají za odměnu trička, volné vstupy do univerzitní posilovny, 
nebo dokonce cenné kredity, které se jim počítají do studia.
www.fsps.muni.cz/dobrovolnici

ELSA (European Law Students’ Association)

Elsa je spolek budoucích právníků, který se stará o vyžití těm, komu 
přijdou přednášky ve škole málo. Sdružení má místní buňky, jako je ta 

brněnská, ale pobočky najdete na univerzitách po celé Evropě, takže se 
díky němu dostanete ke spoustě kontaktů. Elsa je také jednou z cest, 
jak se přihlásit na tzv. moot court – simulované soudní řízení, na kte-
rém se studenti učí, jak vystupovat před soudem a argumentovat.
www.elsa.cz

Halas a Lemur

Jestli vás studium žurnalistiky něco naučí, pak určitě to, že když 
umíte psát hezké slohové práce na střední škole, ještě to neznamená, 
že vám půjdou texty do novin a jste dobrý novinář. Ale není třeba se 
děsit dopředu. Spoustě vašich předchůdců už v cestě za vysněným 
novinářským povoláním pomohla práce v časopisu Halas nebo portál 
s názvem LeMUr. To první je časopis studentů fakulty sociálních 
studií, to druhé zpravodajský web, kam píšou studenti všech fakult 
Masarykovy univerzity.
www.casopishalas.cz
www.lemur.mu 

Masarykovy debaty

Až někdy uprostřed týdne uvidíte, že k právnické fakultě míří davy 
lidí, je dost pravděpodobné, že se jdou podívat na další díl cyklu Masa-
rykovy debaty. Jejich studentským pořadatelům se pravidelně daří 
vybírat zajímavá témata a zvát lidi, kteří k nim opravdu mají co říct.
www.masarykovydebaty.cz

Mažoretky MUNI

Když v roce 2007 studentka Veronika Váská zakládala na pedago-
gické fakultě skupinu mažoretek, možná ani nečekala, jak dlouho 
bude skupina fungovat. Mažoretky MUNI potkáte na nejrůznějších 
akcích nejen na univerzitě dodnes. Vystupovaly třeba na hokejovém 
souboji univerzit nebo na slavnostním otevírání nového kampusu 
Masarykovy univerzity.
www.mazoretky-brno.cz

Text: Martina Fojtů
Foto: Archiv muni.cz
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Nadační fond studentů FF MU

Lidé ze spolku zůstávají věrní zaměření svojí fakulty – v průběhu 
roku si díky nim můžete zajít hned na několik kulturních akcí. Pořá-
dají fakultní ples, na začátku a konci akademického roku minifes-
tivaly v areálu fakulty a na studentský svátek 17. listopadu vzpo-
mínkový lampionový průvod. Pokud byste chtěli s něčím takovým 
pomoci, budou určitě rádi.
www.phil.muni.cz/wnfs

ProFI divadlo

Ne, informatici nutně nemusí být jen divní lidé, co pořád vysedá-
vají v zatemněné místnosti u počítače. Důkazem toho je divadelní 
soubor, který funguje na fakultě informatiky. Studenti v něm hrají 
a taky se starají o všechny záležitosti kolem. Že byste si to taky 
chtěli zkusit, ale na tuhle fakultu zrovna nemíříte? Nevadí, berou 
mezi sebe i lidi odjinud. „Studenti se naučí veřejně projevovat, 
komunikovat a kolektivně řešit věci. Je to vlastně obdoba kurzu 
soft skills,“ vysvětluje Robert Král, jeden ze zakladatelů souboru.
www.fi.muni.cz/divadlo

Sdružení studentů stomatologie ČR

Na jejich webu najdete zajímavosti a novinky z oboru, budoucí 
zubaře, kteří do spolku patří, ovšem můžete potkat i v centru Brna. 
Pořádají třeba preventivní akce, při kterých lidem říkají, jak správně 
pečovat o své zuby. „Studenti tak můžou předávat vědomosti, které 
se naučili ve škole, a zkouší si, jak jednat s lidmi, což budou v praxi 
také potřebovat,“ popsala akci s názvem Ve zdravém Brně zdravý 
zub lékařka Karolína Floryková. 
www.ssscr.cz

Spolek mediků a IFMSA (International Federation 
of Medical Students’ Associations)

Své studentské skupiny mají i medici. Na aktivity Spolku mediků 
narazíte, když půjdete na fakultní ples, spolek organizuje taky 
různé charitativní a popularizační akce. Podobně si počínají i čle-
nové IFMSA, což je ovšem organizace mezinárodní a v Brně 
má jednu ze svých mnoha poboček. Přes ni se dostanete mimo 
jiné na různé zahraniční pobyty nebo k účasti na zajímavém 
výzkumu.
www.spolek.med.muni.cz
www.ifmsa.cz/brno

Studentská unie Fakulty informatiky

Tančírna, ples nebo sportovní soutěž Unihry pro studenty všech 
fakult, to jsou jen některé z aktivit tohoto spolku na fakultě infor-
matiky. Že mají svoji alma mater opravdu rádi, dokázali před nedáv-
ným zahájením stavebních prací na fakultě. Kolem budovy, která 
se měla začít bourat, aby ustoupila nové modernější, vytvořili na 
rozloučenou lidský řetěz.
http://su.fi.muni.cz

Pěvecký sbor nebo Symfonický orchestr MU

Doma hrajete v kapele, ale víte, že jen co přijdete do Brna, budete 
toho muset asi nechat, protože přes týden s kamarády nebudete 
moct cvičit. Nebo to tak máte se zpěvem? Jistě, situace je to 
smutná, ale zdaleka to neznamená, že byste s tím museli přestat. 
Na univerzitě funguje symfonický orchestr a také cenami ověnčený 
pěvecký sbor. Repertoár mají obě uskupení velmi pestrý a v obou 
vás rádi uvítají.
www.orchestr.muni.cz
www.sbormuni.com
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Stále více studentů Masarykovy univerzity se 
rozhoduje strávit část svého studia na zahraniční 
škole. Mnozí už to považují za přirozenou součást 
svého studijního snažení, protože nabídka výjezdů 
a smluv mezi partnerskými fakultami v zahraničí 
je opravdu bohatá. Někteří navíc říkají: jakmile 
jednou vyjedete, už nebudete chtít přestat.

Nejde pouze o to, zdokonalit se v jazyce a využít stipendijní pří-
spěvek, ze kterého občas zbude i na cestování. Každý, kdo strávil 
aspoň semestr v zahraničí, zmiňuje zejména nezaplatitelné obo-
hacení zkušenostmi, rozšíření vlastních perspektiv a poznání lidí 
odlišných kultur. Navíc vyjet do zahraničí je i díky servisu Centra 
zahraničních studií Masarykovy univerzity poměrně snadné. Stačí 
v podstatě jen sebrat odvahu.

„Na výjezdu je skvělé, že se seznámíte s lidmi z celého světa. 
Poznáte je blíže při společných výletech, večeřích, koncertech – 
z mnohých se pak stanou vaši dobří přátelé, se kterými se budete 
vídat i po konci pobytu. To znamená, že se vám najednou otevře 
možnost procestovat celý svět,“ přibližuje studentka právnické 
fakulty Monika Petrásková, která strávila semestr v Norsku a poté 
se rozhodla ucházet i o stipendijní program do Spojených států ame-
rických.

Startovní pozice do světa,  
ale i cíl zahraničních studentů

k výjezdu za studiem do 
zahraničí stačí v podstatě 

jen sebrat odvahu.
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Zahraniční studijní pobyty přinášejí také silné 
osobní příběhy. Jeden nabízí čtyřiadvacetiletý Filip 
Laureys, který se ze dne na den rozhodl změnit 
studijní prostředí a od žurnalistiky a mezinárodních 
vztahů se vydal studovat průmyslový design do 
Německa, aby poznal média z jiného úhlu.

Tamní studijní pobyt hrazený přes program Erasmus mu však utekl jako 
voda, takže nelenil a přihlásil se do dalšího programu, díky kterému 
se mu podařilo zapsat se na filmovou režii v australském Melbourne.

„K výjezdu mě motivoval pocit, že člověka nejlépe nasměruje změna 
prostředí, protože je donucen si uvědomit, co ho vlastně baví, s kým 
chce trávit čas a jak si stanovit priority. Někdo tomu říká výzva, někdo 
útěk, pro mě to zkrátka byla šance zjistit, co jsem vlastně za člověka,“ 
vypráví Filip, který v Austrálii potkal i novou lásku z Číny a po baka-
lářských státnicích v Brně se tam rozhodl znovu vrátit.

„Jestli je Austrálie moje poslední destinace, sám nevím. Život mě 
totiž naučil neplánovat,“ směje se Filip svému putování po světě. 
Říká ale, že za mnohé vděčí domovské univerzitě, která ho bohatými 
zahraničními programy nasměrovala na první výjezd a umožnila mu 
rozšířit studijní zkušenosti nejen do Německa, ale i na protilehlý 
kontinent.

„V obou případech mi bylo přiznáno stipendium a uznány kredity. 
Austrálie je ale dost drahý kraj, takže jsem si musel ke stipendiu 
ještě přivydělávat, což byl dobrý impulz, protože člověk poznal 
místní kulturu odspodu – sekal jsem trávníky, pomáhal jako stěhovák 
nebo věšel plakáty. Masarykova univerzita mi dala tuhle příležitost 
a já jsem za to opravdu vděčný,“ shrnuje. Na základě svých cesto-
vatelských inspirací plánuje natočit i celovečerní film.

Masarykova univerzita nejen zprostředkovává 
zahraniční studijní příležitosti, ale sama je 
studentům z jiných zemí nabízí. Přibližně každý 
desátý student na univerzitě je cizinec. Jejich 
počet navíc rok od roku roste. Brno je zkrátka 
mezi studenty ze zahraničí velmi oblíbené.

Aby také ne, když tu o ně pečuje Mezinárodní studentský klub, který 
má na svém kontě nejedno ocenění, včetně toho, že byl vyhodno-
cen jako nejlepší v České republice. „Snažíme se Brno prezentovat 
jako přátelské studijní město a snad se nám to daří, když nám ročně 
přijíždí průměrně 700 studentů,“ přibližuje Silvia Chocholáčková 
z Mezinárodního studentského klubu.

Jedním z důvodů, proč si zahraniční studenti vybírají právě Brno, 
je jeho dobrá lokalita ve středu Evropy, která umožňuje cesty do 
dalších blízkých měst v Evropě. Další motivací jsou nízké náklady 
na život či služby a ceny v restauracích i obchodech. 

„Setkali jsme se už i s případem, že sem přijeli dva američtí 
kamarádi, protože náhodně ukázali na mapu. Před odletem do Brna 
ani nedoufali, že tu zažijí tak skvělý půlrok,“ vypráví Silvia, která 
s cizinci přichází denně do kontaktu při organizování jejich aktivit.

Erasmus komunita zahraničních studentů je navíc otevřená i stu-
dentům místním. Řada zdejších jim pomáhá zorientovat se v českém 
prostředí a na univerzitě a klub pro mezinárodní studenty také zpro-
středkovává výuku cizích jazyků.

„Zahraniční student, který je ochotný stát se na jeden semestr 
učitelem, dostane možnost vyučovat svůj vlastní jazyk. Učebna je 
přímo v prostorách našeho klubu a učí se tu vše od angličtiny, něm-
činy, francouzštiny až po trochu exotičtější jazyky jako čínština, 
finština, či hebrejština,“ doplňuje Silvia.

Zahraniční studenti sem navíc nejezdí pouze na krátké výměnné 
pobyty, někteří se stanou přirozenou součástí univerzity zapsáním 
do regulérního studijního programu. Této příležitosti na Masarykově 
univerzitě se rozhodla využít i Arina Starastina z Běloruska.

„Jednoho dne jsem si řekla, že nechci být pouhým občanem třetí 
země, jak se v Evropské unii říká. Rozhodla jsem se odjet za stu-
diem do srdce Evropy,“ vypráví a pochvaluje si nejen Brno, ale 
i přehledný elektronický Informační systém Masarykovy univerzity. 
Studuje totiž aplikovanou informatiku, takže dobře ví, o čem mluví.
Text: Martin Hromádková
Foto: Archiv Centra zahraničních studií MU

a zase zpátky

Cizinci mají pobyt v Brně 
příjemnější  
díky Mezinárodnímu 
studentskému klubu

Brněnská komunita 
zahraničních studentů 

je otevřená i studentům 
místním.
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je druhým domovem  
i pro slovenské studenty

V Brně se v posledních letech čím dál častěji mísí slovenština s češtinou a hranice dvou samostatných 
států, které dříve tvořily jeden společný, jako by zde neexistovaly. Masarykova univerzita je oblíbeným cílem 
slovenských studentů a na některých fakultách jsou doslova nepřehlédnutelní.

Peter Dolnik

studoval pedagogiku v Bratislavě, a když tam nenašel 
vhodný program pro pokračování ve studiu, rozhodl se 
zamířit do Brna na filozofickou fakultu, kde by po získání 
doktorského titulu chtěl jako akademik také zůstat.

Zdenka Horáková

vystudovala na lékařské fakultě všeobecné lékařství, ke 
kterému ji přivedla obliba seriálu Dr. House. Poté se v Česku 
provdala a nyní pracuje na onkologickém oddělení Fakultní 
nemocnice Brno.
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ako si slovenský 
študent poradí 
v českej republike

Zdenka i Peter se do Brna dostali spíše náhodou, teď ale na město 
nedají dopustit a chtějí s ním spojit i svou absolventskou budoucnost.

Co vás přivedlo ke studiu v Brně a proč jste vlastně šli studovat 
do Česka?
Zdenka: Že budu dělat medicínu, jsem se rozhodla až ve čtvrtém roč-
níku na gymnáziu, když jsme museli vypsat přihlášky. Na Slovensku 
jsou lékařské fakulty tři. Jedna blízko nás v Martině, kam jsem ale 
nechtěla, druhá v Bratislavě, kde se mi nelíbí, a třetí v Košicích, která 
nemá příliš dobrou pověst. Tak jsem se rozhodla pro Českou repub-
liku. Původně jsem chtěla do Prahy, ale osud mě zavedl do Brna. 
A teď jsem za to hrozně ráda, z Brna jsem nakonec byla nadšená.

Peter: Já jsem vystudoval magisterské studium v Bratislavě a chtěl 
jsem pokračovat v doktorském studiu, ale univerzity na Slovensku 
v té době buď na můj obor neměly akreditaci, anebo nechtěly podpo-
řit moje téma. Takže rozhodnutí bylo jasné – půjdu to zkusit do Brna. 
Na Masarykovu univerzitu jsem měl dobré reference od kamarádů, 
kteří tu studovali, a i naši pedagogové mi doporučili, že zdejší stu-
dium má vysokou úroveň.

Setkali jste se během studia s nějakými komplikacemi ohledně 
toho, že jste z jiného státu?
Zdenka: Na češtinu jsem byla zvyklá, takže to rozhodně problém 
nebyl. Jen jsem se občas setkala s názorem, že zabíráme místo českým 
studentům. Vždy jsem na to odvětila, že zkoušky byly pro všechny 
stejné, takže kdo je udělal, má nárok tu studovat. Ale je pravda, že to 
bylo v době, kdy nás na té fakultě ještě nebylo tolik. Při přijímání do 
práce už jsem žádný náznak takového postoje nezaznamenala.

Peter: Potkávám se často se studenty různých fakult a někdy mám 
pocit, jako bych ani nebyl v jiném státě, jak všude slyším sloven-
štinu. Ale za sebe bych řekl, že i domácí mě přijali přirozeně mezi 
sebe. A to samé platí i o vyučujících. Necítím, že by mě měli brát 
jinak proto, že jsem Slovák. Nepotkal jsem se ani s žádnými stíž-
nostmi od jiných. Naopak mám pocit, že velké množství Slováků 
přináší oživení místní kultuře a celému městu.

Jak hodnotíte své studium na Masarykově univerzitě?
Zdenka: Můžu hodnotit už zpětně a musím říct, že praxe mohlo být 
trochu více. Bylo nás v nemocnicích hodně na málo doktorů, kteří 
mají navíc spoustu své práce, a už jim na studenty nezbývá tolik 
času. Jinak se mi ale po škole stýská, hned bych šla ještě studovat 
a užívat studentského života v nočním Brně.

Peter: Musím říct, že v Brně se cítím jako student, a ne jen jako 
číslo. Ze všech stran cítím podporu a zázemí, které tu mají studenti 
vybudované o mnoho lépe než v jiných městech, která jsem navští-
vil. Při svém studiu mám třeba přístup k nejaktuálnějším informacím 
díky mnoha informačním databázím nebo pravidelným přednáškám 
zahraničních hostů. Odborná úroveň je tady na vysoké úrovni, takže 
bych rád na univerzitě zůstal i pracovně.

Text a foto: Martina Hromádková

Medzivládna dohoda
Vďaka medzivládnej dohode medzi Českou a Slovenskou repub-
likou je slovenský študent študujúci v Čechách a v češtine pova-
žovaný za domáceho študenta. Z toho vyplýva množstvo výhod. 
Slovenskí poslucháči za prvé vysokoškolské štúdium v Čechách 
nemusia platiť, na rozdiel od iných zahraničných študentov. Väčši-
nou také majú možnosť komunikovať, odovzdávať práce a skladať 
skúšky v rodnom jazyku a majú právo na ubytovanie na internáte.

Štipendia aj pre Slovákov
Nevýhodou sa môže zdať nemožnosť požiadať si o sociálne štipen-
dium, keďže toto je prideľované iba českým občanom. Právo na 
prospechové, mimoriadne či jednorazové štipendium však Slová-
kom nezaniká. Taktiež je slovenským študentom na Masarykovej 
univerzite majúcim trvalý pobyt mimo Brno prideľované ubytovacie 
štipendium.

Ohlasovacia povinnosť
Slovákom pohybujúcim sa na území Českej republiky dlhšie ako 
30 dní vyvstáva ohlasovacia povinnosť dlhodobého pobytu na 
príslušnej cudzineckej polícii na oddelení pobytových agend. 
V prípade, že je predpokladaná dĺžka pobytu v Českej republike 
dlhšia ako 3 mesiace, vzniká právo požiadať o prechodný pobyt.

Zľavy na cestovania
Študentské zľavy na cestovania fungujú v Českej republike inak než 
na Slovensku. V mnohých autobusových dopravných spoločnostiach 
žiadna zľava pre študentov neexistuje a vo vlakových spoločnostiach 
neexistuje univerzálna zľava na ISIC tak, ako to je na Slovensku. Od 
januára tohto roku však slovenskí študenti získali právo vybaviť si 
študentskú zľavu na konkrétnu trasu medzi miestom štúdia a mies-
tom pobytu – v tomto prípade najbližšej medzištátnej hranice. Česká 
karta ISIC v rámci slovenského dopravného systému neplatí.

Lekárske ošetrenie
Vzhľadom na to, že je Česká republika členským štátom Európskej 
únie, má slovenský občan právo na lekárske ošetrenie rovnaké ako 
občan Českej republiky. Pre zjednodušenie komunikácie s lekárom 
je dobré mať k dispozícii Európsky preukaz zdravotného poistenia 
a pri dlhodobom pobyte má študent možnosť vybrať si jednu zo 
zdravotných poisťovní a obrátiť sa na ňu so žiadosťou o registráciu.

Text: Katarína Jablonská
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Když se nováčci, kteří nastupují na univerzitu, 
dozvědí, že je i na vysoké škole čekají hodiny tělesné 
výchovy, vynoří se jim v hlavě spousta otázek. Ale 
nebojte. Zásadní informace, které potřebujete vědět, 
jsou vlastně jen dvě. Ne, do tělocviku nemusíte po 
celou dobu studia, stačí dva semestry. A ne, tohle 
není tělocvik jako na střední škole, kde musí občas 
každý dělat věci, které ho opravdu nebaví.

Se sportováním na Masarykově univerzitě to funguje trochu jinak. 
Před začátkem semestru si z nabídky několika desítek kurzů vybe-
rete, co je vaší nátuře a tělu nejbližší, a chodíte pak na vybraný sport 
podobně, jako když si zaplatíte lekce někde ve sportcentru. Jen vás 
to ve škole nic nestojí.

„První semestr jsem zkusila spinning. Byl skvělý pro začátečníky, 
lektorka nám vysvětlila, jak si hlídat tepovou frekvenci, abychom při 
jízdě hubli a nenabírali zbytečně svaly, což já jsem třeba nechtěla,“ 
zavzpomínala na svoje hodiny studentka speciální pedagogiky Alž-
běta Šerá a dodala, že tempo lekcí se postupně zvyšovalo od nejjed-
nodušších po nejnáročnější, takže si účastníci postupně vypracovali 
slušnou kondici.

Podruhé zvolila aerobik kickbox. „Ten mi moc vyhovoval, 
pomáhá totiž zpevnit celé tělo,“ popsala Alžběta.

Jestli se vám její výběr nezdá, nevadí, zkuste něco jiného. 
V nabídce se najdou kolektivní sporty, jako je fotbal, basketbal nebo 
volejbal, různé druhy aerobiku nebo tance i trocha exotiky ve formě 
capoeiry či cvičení na bosu.

A komu nebudou dva semestry stačit, může na univerzitě sportovat 
i dál. Nabídka placených kurzů čítá taky spoustu položek a hodiny 
vás navíc určitě vyjdou levněji, než si lekce platit na komerčních 
sportovištích.

Zdálo by se, že vrcholový sport a studium na 
vysoké škole nejdou moc dohromady. Na jedné 
straně spousta učení, seminářů a úkolů, na druhé 
vysilující trénink, který zabere spoustu času 
samotný, natož když se k němu přidá fakt, že hned 
po návratu si ke skriptům dokáže sednout jen 
málokdo.

Ale přece to jde. Důkazy jste mohli vidět na olympiádě v Londýně, 
kam se dostalo hned osm studentů Masarykovy univerzity.

Byla to dřina, ale možnost ukázat se pod pěti propletenými kruhy, 
představovala pro každého z nich velké lákadlo. „Zažít olympijskou 
atmosféru je sen každého sportovce a já určitě nejsem výjimka. My 
z malých sportů si takovou diváckou kulisu a povzbuzování jinak 
neužijeme,“ řekla v době, kdy ještě nominaci do Londýna neměla 
jistou, bikrosařka Romana Labounková, která studuje na fakultě 
sportovních studií. 

Nakonec si užila nejen fandění, ale i závodní dráhu takových 
parametrů, jaká se v Česku zatím nenajde. V olympijském klání se 
nakonec dostala do semifinále.
Text: Martina Fojtů
Foto: Archiv muni.cz

tělocvik na univerzitě: 

Kde jste mohli v Londýně vidět 
sportovce z Masarykovy univerzity?

Alžběta Dufková (synchronizované plavání)
Hana Klapalová (plážový volejbal)
Romana Labounková (bikros)
Viktor Teplý (jachting)
Jakub Tomeček (sportovní střelba)
Martin Verner (plavání)
Radka Vodičková (triatlon)
Michaela Zrůstová (basketbal)

Místo prázdnin

Před začátkem 
semestru si z nabídky 

desítek sportů 
vyberete, co je vaší 

nátuře nejbližší.
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Asi jste je také sledovali v televizi. Olympijské 
hry v Londýně se totiž staly nejen podle měření 
sledovanosti televizních stanic velkým tahákem 
uplynulého léta. Důležitou akcí byly i pro dálkového 
studenta Masarykovy univerzity Viktora Teplého. 
Ale rozhodně ne proto, aby si v televizním programu 
zaškrtával, na co se bude dívat. Viktor se her 
v Londýně zúčastnil aktivně, závodí totiž v jachtingu. 
A když se vrátil, tak se jednoznačně zařadil na stranu 
těch, kdo si poslední olympiádu jen a jen chválí.

Opravdu to byl takový zážitek?
Skutečně. A to přesto, že jsme jako jachtaři bydleli asi 150 kilometrů 
od Londýna u moře, kde se konala naše soutěž, takže k nám atmo-
sféra tolik nedoléhala. Ale stihl jsem zahájení a hned po skončení 
jachtařských závodů jsem se jel ještě na tři dny dívat na ostatní 
sporty a potkal jsem se třeba s Usainem Boltem. Olympiáda mi 
dodala motivaci, je to něco mimořádného. Moc rád bych se dostal 
za čtyři roky i na tu do Ria. Tam by to totiž pro nás jachtaře mělo 
být ještě lepší, olympijská vesnice se staví u moře, takže bychom 
bydleli s ostatními sportovci.

Viděl jsi slavnostní zahájení olympiády?
Ze samotného představení jsme viděli málo. Spolu s ostatními nás 
řadili asi půlhodinu chůze od stadionu, a když jsme na něj nastoupili, 
odehrával se už jenom vlastní olympijský ceremoniál se zapalová-
ním ohně. Ale při seřazování jsem poznal třeba pozdějšího stříbrného 

Chci i na další do Ria, říká student

člověk si 
v Londýně připadal 

jako hvězda.

je něco  
mimořádného

medailistu Vavřince Hradilka. A když jsme šli, tak se za plotem obje-
vily nějaké děti, křičely na nás, fandily a chtěly si s námi plácnout. 
Bylo to milé, člověk si aspoň jednou připadal jako hvězda.

Vraťme se domů. Jak se vlastně jako jachtař můžeš chystat na 
závody v zemi, kde není moře?
V Česku můžu trénovat fyzičku na  břehu, chodit do posilovny, 
běhat, na kolo, ale na vodu moc ne.

Dá se říct, jakou vodní plochu pro trénink potřebuješ?
Většina závodů se jede na moři, protože jsou tam stabilní podmínky, 
takže je lepší se na moři i připravovat. Fouká tam víc vítr, kdežto na 
plochách v Česku se vítr hodně přesunuje z jedné strany na druhou. 
Výsledkem je to, že v závodech nerozhoduje fyzická příprava, ale 
jen to, jak se člověk umí vyrovnávat s větrem.

Kolik času v roce trávíš u moře?
Nikdy jsem to nepočítal, ale za poslední dobu jsem byl doma 
vždycky asi týden v měsíci, jinak jsem pryč. Nejčastěji v Chorvat-
sku ve Splitu, protože mi taťka pomohl dostat se tam do  skupiny 
trenéra, který má pod sebou dva hodně dobré závodníky – jeden 
je dvojnásobný mistr Evropy a teď byl druhý na mistrovství světa. 
Mám se od nich co učit, spolupráce je výborná.

To se asi škola a trénink těžko dávají dohromady. Proč ses vůbec 
dal na vysokou školu?
Myslím, že škola je základ. I když to občas stíhám těžko, chci ji 
určitě dodělat. Nedokážu říct, jestli se v budoucnu jachtingem uži-
vím, takže v tom by mi měla pomoct škola. Navíc s tím, abych měl 
jachting jako povolání, by rodiče určitě nesouhlasili (směje se).
Text: Martina Fojtů
Foto: Archiv V. Teplého
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I student, pro něhož je škola největším koníčkem, 
se od ní potřebuje čas od času odreagovat. 
A pokud zrovna neholduje nepříliš intelektuálním 
debatám nad půllitrem, hledá příležitosti třeba na 
kulturních akcích. V Brně jich najde dostatek po 
celý rok.

Čtvero kulturních období

Jaro se v Brně nese ve znamení open-air festivalů. Organizátoři již 
tradičních akcí, jako je Čarodějáles nebo květnový Majáles, lákají 
na živou hudbu, grilované klobásy a kelímkové pivo. Poslední dva 
artikly si do sytosti můžete vychutnat také na Ignis Brunensis na 
přehradě, kde hudbu nahrazuje světelná ohňostrojová show, jakou 
jinde neuvidíte. Co se však decibelů týče, rakety jsou reproduktorům 
vyrovnaným konkurentem. 

A typickou jarní akcí je ještě Jazzfest, který rozezní jak hudební 
kluby, tak menší kavárny, kde se během festivalu scházejí jazzmani 
na divácky i hudebně vděčné jam sessions.

V létě akce pod širým nebem doplňují dva měsíce letního kina na 
Dobráku. Pro milovníky tradičnějšího umění se na Špilberku konají 
Letní shakespearovské slavnosti nebo srpnový hudební festival 
pojmenovaný právě po brněnském hradu. Folkloristy potěší třeba 
F-Scéna v režii vojenského souboru Ondráš.

Podzim je na pravidelné kulturní akce spíše chudý. Na své si ale 
přijdou fanoušci filharmonie při Moravském podzimu nebo na Pod-
zimním festivalu duchovní hudby.

V zimě Brno ožívá vánoční atmosférou a tradičními trhy s roz-
manitým doprovodným programem na náměstí Svobody a Zelném 
trhu. Místo komety betlémské však zimní náladu v Brně vystihuje 
spíše hokejová Kometa. Fandit extraligovým hokejistům do Kajot 
arény jezdí tisíce lidí v modrobílých šálách a vítězství mnohdy slaví 
v ulicích i v tramvajích davy fanoušků.

Prkna, která znamenají Brno

Národní divadlo nemusíte hledat jen v Praze u Vltavy. Na to brněn-
ské se sice neskládal celý národ, historie ale sahá do stejné doby, kdy 
pražské divadlo poprvé vyhořelo. Vybrat si můžete z Janáčkova nebo 
Mahenova divadla či experimentální Reduty. A jako studentům se 
vám kulturní večer nemusí ani prodražit. Last minute vstupenka půl 
hodiny před začátkem stojí pouhou padesátikorunu. Milovníci muzi-
kálu či méně tradičního podání činohry si přijdou na své v Městském 
divadle.

Bohatá je ale i alternativní divadelní scéna, kterou nepředstavují 
jen proslulé HaDivadlo, Husa na provázku nebo Divadlo Bolka 
Polívky, ale také malé experimentální soubory. Ty nejsnáze poznáte 
během Brněnského lunaparku, což je dvoutýdenní festival pod tak-
tovkou studentů filozofické fakulty, který divadelníky přivádí přímo 
do kaváren.

jsou tu pro vás

komorní i velká divadla, 
hudební a filmové festivaly, 
galerie a kulturní kavárny, 
alternativu i mainstream – 
to všechno v Brně najdete.
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Na film i bez popcornu 

Pokud dáváte přednost filmové produkci, rozhodně nemusíte být 
odkázaní na videopůjčovny či internet. Vedle multikin ve Velkém 
Špalíčku a v Olympii můžete navštívit i malá kina, jako je Art 
nebo Lucerna. Na premiéru žhavé filmové novinky si tam sice 
počkáte o pár týdnů déle, ale zase si můžete vychutnat atmosféru 
starého biografu, kde požitek z filmu nekazí chroustání popcornu 
a srkání koly.

A pokud vás zajímají krátké nezávislé filmy nebo snímky z pro-
dukčně exotických zemí, pak určitě navštivte filmové festivaly, které 
se odehrávají právě v městských kinech. Na jaře se koná Cinema 
Mundi, na kterém spolupracují také studenti Masaryčky, v listopadu 
pak Brněnská šestnáctka coby nejstarší filmový festival svého druhu 
v Česku.

Komu stačí oči…

Pokud vám stačí vnímat umění očima, můžete navštívit některou 
z velkých brněnských galerií, třeba Dům umění nebo Morav-
skou galerii. Především brněnští umělci ale pravidelně vystavují 
i v kavárnách či čajovnách. Několik galerií mají také studenti 
výtvarné výchovy z pedagogické fakulty. A baví-li vás procházky 
mezi architektonickými skvosty, jako je vila Tugendhat nebo 
hotel Avion, můžete se projít třeba po brněnské architektonické 
stezce.

(Sub)kultura studentská

Svou troškou do brněnského kulturního mlýna přispívají i studenti 
Masarykovy univerzity. Pod hlavičkou fakulty informatiky už pat-
náct let funguje alternativní divadelní soubor, posluchači stejné 
fakulty točí krátké filmy a každoročně na konci jarního semestru 
pořádají celovečerní filmový festival. Z fakulty sociálních studií zase 
vysílá studentské internetové rádio. A do spousty akcí se studenti 
zapojují jako organizátoři nebo třeba amatérští herci. Jedním z pří-
kladů čistě studentské akce je třeba jarní festiválek Young for Youth.

Zapojíte se taky do brněnské scény, nebo zůstanete raději v pozici 
diváka? Ať tak či onak, vždycky najdete spoustu možností, jak si 
Brno kulturně užít z obou stran.
Text: Jana Počtová
Foto: archiv muni.cz
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Chystáte se vyletět z rodného hnízda? Bydlet na 
kolejích nebo na privátě může znamenat začít 
si užívat nekonečnou party nebo získat klid 
a svobodu. Jak se bydlí v Brně?

Kolej Today

Nejlepším způsobem, jak poznat nové tváře, je ubytovat se na koleji. 
Na chodbách můžete potkat lingvisty, fyziky i atlety. Masarykova 
univerzita nabízí přes čtyři tisíce lůžek v deseti budovách různě po 
Brně. Internet je samozřejmostí, k dispozici bývají také hřiště, stu-
dovny, bufety či menza.

Po zápisu do studia se podává žádost a čeká na přidělení koleje. 
Přednost dostávají studenti z daleka a pak také ti s dobrým prospě-
chem. Nejlepší je vybrat si kolej v blízkosti fakulty, dobíhání na 
přednášky je pak pohodlnější.

Pohodlí na privátě

Alternativou ke kolejím jsou priváty. Pokoje k pronájmu se 
nabízí v rodinných domcích, panelácích i měšťanských domech 
v centru města. Od atraktivity lokality a vybavení bytu se odvíjí 
také cena.

Bydlení v Brně v číslech

—  Nájem za lůžko v pokoji pro dva v centru Brna 
se pohybuje kolem 3 000 Kč měsíčně, směrem 
dál od centra cena klesá ke 2 000 Kč.

—  Za samostatný pokoj na privátě se připlácí: 
ceny stoupají od 3 500 Kč.

—  Nejlevnější ubytování na kolejích je v pětilůžkovém 
pokoji na kolejích Klácelova za 1 300 Kč.

—  Nejluxusnější ubytování na kolejích je ve 
zrekonstruovaném dvojlůžkovém pokoji na 
koleji Vinařská za 3 600 Kč měsíčně.

Bydlení se dobře hledá přes vývěsku v elektronickém 
Informačním systému, přes starší kamarády, realitní 
kanceláře nebo na stránce Správy kolejí a menz  
na www.skm.muni.cz a bydleni.muni.cz.

Na co se připravit

SVAČINOVý KOMUNISMUS
Co je v ledničce, patří všem. Málokterý privát či kolej se 
vyhne pátrání po tom, kdo snědl váš oblíbený jahodový 
jogurt.

ŠPUNTY DO UŠí, KLID DO DUŠE
Při společném bydlení se těžko vyhnete okamžikům, kdy 
budete mít o prožití noci jiné představy než spolubydlící. 
Špunty do uší a maska na oči je ideální kompromis.

POSTELOVé NOMáDSTVí
Spousta studentů mění bydlení každý rok, ať už kvůli nájmu 
nebo přesunu za novými kamarády. S novými místy aspoň 
poznáte své univerzitní město z více stran.

Někteří studenti vytváří skupinky a hledají společné bydlení. 
Spousta nabídek je i pro jednotlivce nebo dvojice. Bydlení se vyplatí 
začít shánět už po oznámení o přijetí ke studiu, kdy se internet 
doslova hemží inzeráty.

Injekce pro peněženku

Každý semestr můžou studenti získat ubytovací stipendium. To 
náleží těm, kteří studují svou první vysokou školu mimo své trvalé 
bydliště a nepřekročili standardní dobu studia. Každoročně si tak lze 
přilepšit o částku okolo šesti tisíc korun. 
Text: Martina Pelcová
Foto: Katarína Jablonská

Má POSteL
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Většina studentů ocení alespoň jednou za čas 
teplý oběd. Ten by měl být ideálně chutný a levný. 
Kam na něj v Brně zajít? Univerzita nabízí dobré 
jídlo za babku v několika menzách, řadě bufetů, 
ve vlastní pizzerii nebo kavárně. 

Student má vždycky hluboko do kapsy, univerzitní stravovny proto 
dávají studentům možnost naobědvat se i navečeřet za cenu od dva-
ceti do pětačtyřiceti korun. Výběr je opravdu široký, vždy se dá 
zvolit bezmasá nebo třeba superlevná varianta. V novém Academic 
restaurantu v univerzitním kampusu je navíc v nabídce i veganská 
či bezlepková strava.

Kdo si nevybere v menze, může zabrousit do některých fastfoodů 
a stánků s rychlým občerstvením, které jsou zejména v centru Brna 
na každém rohu. Hlad pomůžou zahnat klasickým párkem v rohlíku, 
gyrosem, burkem nebo pizzou v cenách od dvanácti do sedmdesáti 
korun.

Na týdenní menu s polévkou pak lze zajít i do klasických restau-
rací. Ty nabízejí jídlo v ceně mezi šedesáti a sto korunami. Studenti 
jakožto vlastníci ISIC karet se však najedí levněji například ve vel-
kých fastfoodech, ale i v dalších restauracích nebo pizzeriích.
Text: Monika Hořínková
Foto: Katarína Jablonská

Zapojili jste se vloni do netradiční kvízové soutěže 
MUNIquest, kterou pro uchazeče o studium 
pořádala Masarykova univerzita? Pokud ano, 
těšte se! Připravuje se další ročník. A pokud ne, 
těšte se také. Budete mít šanci zapojit se do hry 
plné kvízů a dozvědět se o univerzitě zajímavosti, 
které leckdy neznají ani studenti Masaryčky.

Princip hry je jednoduchý. Soutěží se tak, že účastníci postupně plní 
jednotlivé MUNIpointy, jejichž seznam je na webových stránkách 
akce. V loňském ročníku šly body získat dvěma způsoby – buď se 
fyzicky dostavit na některé z 30 míst, které jsou více či méně ukryté 
někde na Masarykově univerzitě, nebo hrát aspoň virtuálně na webu. 

Letos se hra přesune zejména do virtuálního prostoru. Fyzický 
přesah hry nabídne hráčům obohacení příběhu MUNIquestu a sezná-
mení s moderními technologiemi a zajímavostmi, kterými univerzita 
oplývá.

S obojím má zkušenost Jiří Hroník, student brněnského gymnázia, 
který získal v předchozím ročníku cenu za největší fyzické (tedy 
ne virtuální) plnění MUNIpointů a odnesl si domů jako odměnu 
sportovní navigaci. S jen malou špetkou nadsázky se dá říct, že na 
Masarykově univerzitě prošmejdil kde co.

„Motivovala mě možnost něco vyhrát. Přihlásil jsem se ale také 
proto, že jsem chtěl poznat univerzitu a podívat se na místa, kam 
bych se třeba ani jako budoucí student nedostal,“ vysvětlil Hroník.  
Spolu s ním to v předchozím ročníku soutěže zkusilo dalších 1 200 
lidí. Přidáte se k nim i vy? Co na vás čeká v letošním ročníku, se už 
brzy dozvíte na www.muniquest.cz.

Text: David Povolný

Jak se v jednom dni najíst na univerzitě

—  Snídaně v Krmítku na fakultě sociálních studií:  
maková buchta 6 Kč, káva s sebou 29 Kč

—  Oběd v Menze Moravské náměstí:  
polévka hovězí 5,70 Kč, kovbojská pánev  
s kuřecím masem a zeleninou 32,40 Kč

—  Večeře v univerzitní Pizza Nostra:  
pizza čtyři druhy sýrů 36,40 Kč

z maminčiny kuchyně  
do menzy

Úspěšná soutěž 
MUNiquest bude 
pokračovat

Pravidla nového ročníku soutěže  
už brzy na www.muniquest.cz.

zahrajte si MUNiquest 
a poznejte Masarykovu 

univerzitu ještě dřív, než 
na ní začnete studovat.
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Nejen studiem živ je student – takto bychom mohli 
parafrázovat známé úsloví o práci a člověku. 
Koneckonců, ač se to může zdát podivné, právě 
práce je důležitou součástí studentského života. 
Ať už ta dobrovolná, anebo ta, na kterou vysílají 
své studenty přímo lektoři na fakultách.

Nutností praxe se dnes neohánějí pouze personalisté a kariérní či 
manažerské příručky – jsou si jí vědomy i samy školy. Jednot-
livé fakulty Masarykovy univerzity v rámci studia nabízejí různé 
stáže, některé obory jako pedagogika, žurnalistika nebo medicína 
mají praxi dokonce povinnou.

I na ekonomicko-správní fakultě studenti pracují už při studiu 
na různých projektech. Praxe je čeká povinná i dobrovolná, záleží 
na konkrétním studijním oboru.

„Minulý semestr jsem absolvoval projektovou stáž, v rámci 
které jsme v týmu zpracovávali nákladovou analýzu benefitů. 
Předtím jsem měl marketingový výzkum, díky kterému jsem 
dostal možnost dělat výzkum pro různé zadavatele,“ popisuje 
svou absolvovanou praxi Pavel Kysilka, student podnikové eko-
nomiky a managementu.

Zkušenosti ze školních projektů zúročil posléze jako koordiná-
tor dobrovolníků na studentském hudebním festivalu a chválí si, 
že ho škola naučila pracovat v týmu.

Ekonomicko-správní fakulta společně s fakultou informatiky 
také nejčastěji nabízí svým studentům možnost zpracovat jako 
diplomové práce témata zadaná konkrétními společnostmi – to je 
potom ideální odrazový můstek pro budoucí absolventy.

Stačí třeba jen pomáhat

Studenti se nicméně snaží nacházet i jiné způsoby, jak si vylepšit životo-
pis a nejvýhodnější cestou jsou brigády, nejlépe samozřejmě ty v oboru. 

„Od začátku studia jsem se zaměřovala na lidská práva, takže 
když jsem byla oslovená spolužákem z vyššího ročníku, jestli bych 
se nechtěla zapojit do fungování české sekce Amnesty International, 
šla jsem do toho, i když to bylo dobrovolné,“ vysvětluje studentka 
právnické fakulty Michaela Marečková svou motivaci pro to, že 
bezplatně překládala odborné texty pro mezinárodní organizaci.

Stačilo jí, že má z práce dobrý pocit a dělá něco užitečného – jak pro 
sebe, tak pro ostatní. Studenti brněnských práv mají podle současných 
pravidel školou dány čtyři povinné praxe, ale i během nich jsou některá 
místa více žádaná než jiná. Zaměstnavatelé si pak praktikanty nejčastěji 
vybírají podle aktivit během studia anebo podle dosavadního prospěchu.

I práce může být zábavná

Ne všichni studenti však prahnou po zkušenostech přímo z oboru, 
který se rozhodli studovat. Někteří brigádu pojímají hlavně jako 
zdroj finančního přilepšení, jiní u ní odpočívají a čistí si hlavu. Stu-
dent sociologie František Černín například už čtvrtým rokem sedává 
za volant autobusu brněnského dopravního podniku.

„Mám pocit prospěšnosti, když ráno kolem páté rozvážím dělníky 
do práce a pak je vozím domů v době, kdy většina mých spolužáků 
vstává,“ říká o svém řidičství a doplňuje, že kromě odpočinku mu 
tato práce umožňuje poznat lidi různých profesí a osudů.

„Je to vlastně ideální sociologická studie, aplikování teorií na 
reálný život kolem nás,“ popisuje s úsměvem František, který má jis-
totu, že jeho životopis budoucí zaměstnavatele přinejmenším zaujme.

řada oborů má 
praxi povinnou, jiné 
zprostředkovávají 
nejrůznější stáže.Text: Martina Hromádková

Foto: Archiv MU
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Středisko Teiresiás

V roce 2000 zřídila Masarykova univerzita Středisko pro 
studenty se specifickými nároky zvané Teiresiás, které 
pomáhá handicapovaným vyrovnávat jejich postižení tak, 
aby mohli studovat stejně jako ostatní. Lidé se zrakovým, 
sluchovým či jiným handicapem mohou s pomocí střediska 
studovat jakýkoliv obor, do kterého složí přijímací zkoušku. 
Mezi českými vysokými školami dnes Masarykova 
univerzita drží primát co do počtu studujících s postižením. 
www.teiresias.muni.cz

Studium  
s páskou přes oči
„To je nádherný pes, není to krátkosrstá kolie?“ 
Právě tak běžně začíná rozhovor s Václavem 
Toulem. Se svým věrným společníkem, vodicím psem 
Cracatitem, a bílou holí je těžko přehlédnutelný. 
Alespoň pro spolužáky z ekonomicko-správní 
a právnické fakulty. Jak se mu studují finance 
a právo s pomyslnou páskou přes oči?

„Už od střední školy jsem chtěl být právníkem,“ říká Vašek, jeden 
ze čtyř set studentů se specifickými studijními nároky, kteří se pohy-
bují po Masarykově univerzitě. Věnuje se jim zde středisko Teire-
siás vybudované speciálně za tímto účelem, vybavené speciálními 
pomůckami a s nabídkou řady asistenčních služeb. Také Vašek se 
na ně během studia obrací.

Prvním oříškem pro něj byla příprava na přijímací zkoušky, kon-
krétně na Test studijních předpokladů. „Naštěstí mi ze střediska půj-
čili na ukázku speciálně upravené testy, abych zjistil, co mě čeká,“ 
říká Vašek, pro kterého je zadání testů stažitelné z internetu špatně 
čitelné. Přijímací zkoušku skládal ve středisku a s prodlouženým 
časem na vypracování.

Kde nestačí oči, přijdou na řadu ruce

Zadání četl pomocí hlasové syntézy z počítače a vizuální úlohy řešil 
s pomocí hmatové grafiky vytištěné ve zvětšeném měřítku na mik-
rokapslovém termopapíře. K úkolům na prostorovou představivost 
dostal předměty přímo do rukou: „Prohlížel jsem si složeninu z dře-
věných kostiček a počítal, kolik by se jich ještě do objektu vešlo, 
aby byl souměrný.“

Ve studiu je mu kromě psa největším pomocníkem notebook. 
Poznámky si dělá sám, zvládá psaní všemi deseti. Když se řeč 
dostane ke zkouškám, vychází najevo, že ho nejvíc trápí běžné stu-

dentské trampoty. Místo učení často surfuje na Facebooku a mrzí ho, 
že musí omezit chození na koncerty a do divadla. Písemné zkoušky 
skládá nejčastěji ve středisku Teiresiás, na ústní zkoušky si smí brát 
notebook, aby si na něm napsal přípravu.

Jak zvládá zátěž dvou souběžných studií? „Největší problém je 
občasné překrývání seminářů. Kvůli tomu jsem mezi oběma fakul-
tami jednu dobu jezdil taxíkem,“ usmívá se.

Díky středisku Teiresiás je samostatný

Zázemí, které mu poskytuje Teiresiás, si chválí: „Oproti jiným 
vysokým školám je to tady luxusní. Moji přátelé odjinud mívají 
daleko větší problém se sháněním povinné literatury,“ srovnává 
Vašek zkušenosti z jiného prostředí. Služby střediska mu pomá-
hají být samostatným: „Funguju jako kterýkoliv student,“ říká 
hrdě. 

Svou budoucnost vidí v právech. „Ekonomií si spíš jen rozšiřuji 
přehled. Svými nabytými znalostmi chci pomáhat lidem. Nejvíc 
mě bude naplňovat, když budu schopen dobře poradit těm, kteří to 
budou potřebovat.“
Text: Martina Pelcová
Foto: Ondřej Surý
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muzikálu 
v česku

 Muzikál je těsně na 
hranici umění a kýče. 
to mě na něm baví.
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Pálava je opravdu nádherná. Musí to být velmi inspirativní 
prostředí.
Mám to tu ráda. Při nedávné návštěvě hrabství Hampshire v Ang-
lii jsem dokonce zjistila, že má pracovna vypadá stejně jako ta, 
ve které psávala Jane Austenová. To mě nadchlo, protože ji léta 
považuji za svou duchovní sestru. 

Byla Jane Austenová na svou dobu vzdělaná? Vy máte obdi-
vuhodný rozsah. Kromě muzikologie jste vystudovala také 
teatrologii a filmovou vědu. Po letech ještě postgraduálně dra-
maturgii. Byla jste dychtivou studentkou?
Austenová neměla vzdělání, v 19. století byla jiná situace. Já měla 
to štěstí, že jsem studovat mohla. Měla jsem samé jedničky a čer-
vené diplomy, když se ptáte. Jedinou dvojku za celé studium jsem 
dostala z marxismu-leninismu, ale to se snad nepočítá. 

Co vás pohánělo?
Touha po poznání a hluboký zájem o kulturu. Tvůrčí nasazení jsem 
si přinesla z rodiny. Můj otec, Gustav Křivinka, byl hudební skla-
datel, režisér a zakladatel brněnské televize a navíc žák Václava 
Kaprála, který byl zase žákem Leoše Janáčka. Ve studiu se propo-
jovaly všechny mé aktivity. Během studií jsem v létě provázela na 
zámku ve Vranově nad Dyjí, jehož správcem byl a snad i je pan 
Janíček, úžasně vzdělaný a moudrý člověk, který mě naučil kun-
sthistorii, lásce k architektuře i výtvarnému umění. Objevila jsem 
tam rozsáhlou hudební sbírku, kterou jsem se rozhodla zpracovat 
v diplomové práci a dalších publikacích. Právě na zámku jsem 
objevila i rukopisnou německou hru Frain an der Thaya oder Die 
Rettung Kaiser Karl IV. Hru jsem přeložila a věnovala jí druhou 
diplomovou práci. Můj otec k ní složil hudbu a pět let se hrála pod 
zámeckým mostem na Vranově. 

To zní hodně romanticky. 
Jsem velký romantik, dodnes ctím zámecké kultury. Šlechta v 17., 
18. a v 19. století jezdívala na české zámky stejně, jako dnes jez-
díváme na chalupy, a svou vysokou kulturu si brávala s sebou. Pro 
hudbu a hudební divadlo to mělo velký význam.

Považujete i muzikál za vysokou kulturu?
Muzikál je těsně na hranici umění a kýče. To mě na něm baví. 
Každodenní život je dnes velmi krutý a lidé si zaslouží něco, co 
potěší jejich duši, něco, z čeho můžou mít radost a co je povzbudí. 

Jako dramaturgyně jste uvedla na českých scénách světové 
muzikály jako např. Čarodějky z Eastwicku, Bídníky, Evitu, 
Gypsy, Godspell a řadu dalších. Jak práce dramaturgyně 
vlastně vypadá? 
Dramaturgie je služba. Vybírá totiž titul, který bude souboru v diva-
dle sedět. K tomu musí pojmout obrovské penzum znalostí světo-
vých titulů a znát publikum, kterému dílo předvede. Musí mít také 
výbornou intuici. Dnes už si můžeme najít spoustu informací na 
internetu a pustit si ukázku z YouTube, ale před 10 nebo 15 lety 

bylo potřeba za světovými tituly cestovat tisíce kilometrů a umět 
přesně najít to, co hledáte. 

Nejdostupnější jsou dnes filmové muzikály. Jaký byste dopo-
ručila ke zhlédnutí mladým lidem?
Moulin Rouge, Chicago anebo pro drsňáky Sweeney Todd. Komu 
se líbí retro ve stylu českých Rebelů, doporučuji film Hair Spray. 
A kdo nebude mít šanci podívat se do zbrusu nového brněnského 
Divadla na Orlí na českou premiéru muzikálu Footloose v mém 
překladu, může se podívat na jeho filmovou verzi z roku 2011.

Na Masarykově univerzitě jste absolvovala v roce 1986. Bylo 
v té době možné vidět v tehdejším Československu kvalitní 
muzikál, ať už na plátně nebo na pódiu? 
Bylo to nesmírně těžké. V šedesátých letech se otevřely hranice, 
začala sem pronikat západní hudba a tvorba, brněnské divadlo 
Reduta tehdy uvádělo zahraniční tituly díky dramaturgovi a mému 
vzácnému profesorovi Ivovi Osolsobě. Po normalizaci ale nastal 
útlum a další boom přišel až v roce 1992 s uvedením Bídníků 
v pražském Divadle na Vinohradech. Já jsem během studií četla 
Osolsoběho knihy a jezdívala na muzikály do Vídně. Bádala 
jsem na vlastní pěst, protože v té době neexistovaly žádné zdroje. 
V roce 1989 jsem odjela do Anglie a dva roky žila v Londýně 
a začala shromažďovat informace. V roce 2000 jsem vydala pio-
nýrskou knihu Muzikál na přelomu tisíciletí, která je dodnes téměř 
jedinou publikací o muzikálu v češtině a třeba mým studentům 
usnadňuje studium. 

Právě pro své studenty jste napsala muzikál Vznešené vášně 
a v sezoně 2012/13 chystáte české premiéry dvou muzikálů 
Footloose/Tanec není zločin a Pokrevní sestry. Baví vás vycho-
vávat budoucí herce? 
Práce s mladými lidmi je nádherná a má smysl. Mladí herci jsou 
čisté duše, se kterými se dá vytvořit spoustu krásných věcí, které 
navíc předávají z pódia dál mezi diváky. Americký skladatel 
a textař Stephen Sondheim řekl kdysi nádherný bonmot: Teaching 
is a sacred profession and art is a form of teaching. Je to i mé 
motto. A jsem šťastná, že má životní cesta spojuje obojí. Kolegyně 
mi nedávno řekla, že mám obrovský dar, protože jsem zároveň 
vědkyní, pedagožkou i umělkyní.

Jakým kouzlem všechny tyto polohy vašeho života zvládáte 
s tak plným nasazením? 
Všechno, čemu se věnuji, spolu souvisí a naplňuje mě to. Píšu, 
překládám, přednáším i bádám s vášní, vírou, pokorou a humo-
rem. Spousta lidí se dlouho hledá a já měla to štěstí, že jsem brzy 
našla svůj vnitřní tvůrčí zdroj, který přirozeně vede všechny moje 
další kroky. Muzikál a láska k němu mi mnohokrát zachránily život 
v těžkých životních situacích. Bez příkras či patosu: Muzikál je 
můj život. 
Text: Martina Pelcová
Foto: Jef Kratochvil

Pavlína Hoggard patří v Česku k nejvzdělanějším muzikálovým specialistům. 
Tato absolventka Filozofické fakulty MU působí jako dramaturgyně 
divadelních scén v Brně, Plzni a Ostravě a o muzikálu také přednáší. Můžete ji 
potkat na West Endu, Broadwayi nebo i v domku na Pálavě, kde pracuje a tvoří 
a kde si s námi také povídala.

MAGAZÍN MASARYKOVY UNIVERZITY – 45



Když se nedávno dostal do světa nápad několika 
studentů Masarykovy univerzity, vzbudil mezi 
lidmi, kteří sledují české politické dění, velký 
rozruch. „Budeme kontrolovat výroky politiků 
v televizní debatě a ověřovat, jestli nelžou,“ tak 
zněla vize party studentů, kteří stojí za projektem, 
jenž dostal název Demagog.

„Rozběhlo se to mnohem víc, než jsme čekali. První týdny jsem 
jenom odpovídala na e-maily a dávala rozhovory do médií,“ vzpo-
míná Tereza Skládanková, studentka fakulty sociálních studií, která 
přezkoumávání výroků politiků v Česku rozjela. Nápad ovšem 
pochází od jejích kamarádů ze Slovenska.

Odvážnou vizi se studentům podařilo naplnit. Tým analytiků kon-
troluje každý týden faktické výroky, které padnou v pořadu Otázky 
Václava Moravce. „Vždycky v pondělí ráno dostaneme přepis 
debaty, ze kterého vybírám jednotlivé pasáže. Analytici je pak pro-
věřují a výsledky jejich práce zveřejňujeme na webu demagog.cz,“ 
popisuje Skládanková.

Čtenáři stránek se mohou setkat se čtyřmi druhy výsledků, výroky 
se označují jako pravdivé, nepravdivé, zavádějící nebo neověřitelné. 
„Nedá se ale říct, že bychom dělali nějakou revoluci. Spousta lidí 
čekala, že budeme zveřejňovat jeden skandál vedle druhého, to se 
ale neděje,“ říká studentka evropských studií a práv. A zdůvodňuje: 
„Hodně výroků je ideologických a nicneříkajících, ty posuzovat 
nechceme, protože to ani nejde.“

Přišla i reakce z Úřadu vlády

Ačkoliv dnes už strůjcům Demagogu novináři každý den nevo-
lají, reakce chodí pořád. „Hodně lidí psalo, že nám drží palce. Je 
podle nich dobře, že politici dostávají nějakou zpětnou vazbu. Při-

šly i nabídky na finanční podporu, ale tu my přijímat nemůžeme. 
Peníze máme z grantu a pracujeme bez nároku na odměnu,“ podo-
týká Skládanková. 

Projekt hned na začátku uvítal i Václav Moravec, který výsledky 
analýz dává na svůj facebookový profil a slíbil, že s nimi bude poli-
tiky při jejich další návštěvě v pořadu konfrontovat.

Méně nadšené reakce chodí od samotných politiků. Když studenti 
konstatovali, že v televizi v jednom výroku lhal premiér Petr Nečas, 
přišlo dokonce oficiální vyjádření z Úřadu vlády. 

„Stálo v něm, že jsme výroky vybírali zaujatě, ale tak to samo-
zřejmě není. Později už nám přicházely reakce mírnější. I na úřadech 
už nás znají, takže když potřebujeme nějaké podklady pro ověření, 
posílají nám je,“ má radost Skládanková, která spolu s kolegy rozjela 
taky další projekt na ověřování výroků souvisejících s Evropskou 
unií. Výsledky analýz dnes vychází na blogu Hospodářských novin 
a přebírají je třeba i Lidové noviny.

Studenti hlídají výroky politiků

NeLžOU NáHODOU?

Text: Martina Fojtů 
Foto: Martin Kopáček

Výroky se označují 
jako pravdivé, 

nepravdivé, zavádějící 
nebo neověřitelné.

Studenti hlídají výroky politiků

Spousta lidí čekala, že 
budeme zveřejňovat jeden 

skandál vedle druhého, to se 
ale neděje.
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Výraz tváře doplňuje význam 
sdělení. znak pro mám 
a nemám rád je stejný, 

odlišnost je jen v mimice.

Jak oslovit neslyšícího?

—  Navázání kontaktu udělejte jemným dotekem na  
rameni.

—  Sdělení napište na papír nebo naťukejte do mobilu.
—  Zeptejte se na způsob komunikace, který chce neslyšící 

zvolit – spousta z nich je schopna mluvit a odezírat, jiní 
preferují zápis nebo třeba prstovou abecedu.

—  Při hovoru si dávejte pozor na zakrývání úst a neustále 
udržujte oční kontakt.

—  Nesnažte se mluvit nahlas nebo slabikovat,  
mluvte přirozeně.

Nebýt setkání s neslyšící skupinou 
skautů, možná by dnes Mariana Koutská 
studovala francouzštinu. Místo toho je 
na pedagogické fakultě. Dorozumívání 
neslyšících ji natolik zaujalo, že se 
přihlásila do kurzu znakového jazyka 
a poté na speciální pedagogiku. Obor, ve 
kterém se mohla zaměřit na dramatickou 
výchovu neslyšících.

„Hlavní motivací pro práci s handicapovanými pro mě nebylo pomá-
hat,“ rozbíjí hned na začátku stereotyp spasitelského komplexu 
Koutská. „Fascinoval mě znakový jazyk a svět neslyšících.“ O jejich 
kultuře opravdu vypráví s neskutečným zápalem.

Ne handicap, ale kultura

„Naprostá většina neslyšících se nepovažuje za handicapované. 
Někteří z nich se cítí být příslušníky jazykové a kulturní menšiny 
Neslyšících,“ vysvětluje Koutská a dodává, že obzvláště hrdí jsou 
na svůj jazyk, který slyšícím připomíná balet rukou.

Znakový jazyk přitom není mezinárodní, jak si mnozí mylně 
myslí. Liší se dokonce i člověk od člověka. „Teenager používá jiné 
znaky než jeho babička, Pražák znakuje jinak než někdo z Brna. 
Je to jeden z důkazů toho, že znakový jazyk je přirozený a stále se 
vyvíjí,“ říká studentka.

Koutská některé znaky předvádí a je to fascinující podívaná. 
Nezvykle působí mimika, která každý znak doprovází. „Výraz 
tváře doplňuje význam sdělení. Třeba znak pro mám a nemám 
rád je stejný, odlišnost je jen v mimice znakujícího. Do komuni-
kace se vkládá celé tělo, a člověk tak jde doslova s kůží na trh,“ 
vysvětluje Koutská.

Divadlo bořící bariéry

Studentka má za sebou projekt, v němž se za pomocí dramatických 
her snažila o lepší vzájemné poznání slyšících a neslyšících studentů 
středních škol. „Je úžasné, jak dokáže taková společná zkušenost 
prolamovat ledy,“ vzpomíná. Teď plánuje vytvořit do muzeí a kniho-

ven doprovodný program pro neslyšící děti tak, aby je návštěva 
bavila a něco si z ní skutečně odnesly.

Okamžiky strávené s neslyšícími pokládá Koutská za neocenitel-
nou zkušenost: „Jejich vnímání rytmu, pohybu a vůbec celého světa 
mi pomohlo uvědomit si spoustu věcí sama o sobě.“

Během studia na Masarykově univerzitě stihla vystudovat ještě 
Janáčkovu akademii múzických umění, zpívat v kapele Bedna odlo-
žených hraček i spolupracovat s nezávislými divadly.

Na otázku, kde na to všechno bere energii, se Koutská jen usmívá. 
„Už jako malá jsem se ptala mámy, jak to, že někteří lidé můžou chtít 
spát, když je možné dělat tolik zajímavých věcí. Nejvíc energie mi 
dávají lidé okolo. Sdílení radosti je to, co mě pohání,“ svěřuje se.
Text: Martina Pelcová
Foto: Ondřej Surý

Neslyšící se nevidí 
jako handicapovaní
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Proč hrát piškvorky tajně pod lavicí, když jako 
piškvorkoví mistři můžete získat věhlas své 
střední škole? Studenti ze sdružení Student 
Cyber Games, které většinou vychovala nebo 
vychovává Masarykova univerzita, pořádají 
pro své mladší kolegy turnaj v této logické hře, 
kterého se účastní přes 20 tisíc středoškoláků. 
A letos chystají jubilejní pátý ročník. Tak si 
ořežte tužky, vytáhněte čtverečkované bloky 
a začněte trénovat.

Proč právě piškvorky? Odpověď je jednoduchá jako hra sama. Pra-
vidla zná úplně každý, ale zvládnout hru na vysoké úrovni si žádá 
nemalou dávku intelektu a mistrné zacházení s křížky a kolečky. 
Proto organizátoři soutěž pojmenovali příznačně pIšQworky. Pokud 
chcete vyhrát v soutěži, které se účastní na 500 škol z celé České 
republiky, podle slov některých piškvorkářů musíte i pravidelně hrát.

„Je třeba učit se systematicky, ne jen hrát pár naučených sché-
mat,“ říká Lukáš Tomeš z Gymnázia Česká Třebová. „Každý den 
jsem půl hodiny trénoval. Kolega z týmu dokonce cvičně sehrál 
přes tisíc partií během dvou měsíců,“ potvrzuje jeho slova někdejší 
vítěz a současný organizátor Ondřej Suchánek, který před dvěma 
lety reprezentoval Gymnázium Nová Paka.

Organizátoři však mají i jiné ambice než jen vyburcovat středo-
školáky k nevšedním logickým výkonům. „Snažíme se ze studentů 
vychovat organizátory, kteří si potom mohou vyzkoušet uspořádat 
školní turnaj na své škole. A věříme, že tyto zkušenosti pak dokážou 
použít při jakékoliv akci,“ říká čerstvý absolvent fakulty sociálních 
studií Pavel Šíma. Proto je ostatně v názvu zakomponováno slovo 
work, jako doklad toho, že jsou vítáni jak soutěžící, tak zájemci o dob-
rovolnou práci.

Až příště dostanete chuť zahrát si piškvorky, zkuste přesvědčit 

profesory, že si hraním vlastně tříbíte mysl. Ostatně logické myšlení 
využijete i v Testu studijních předpokladů při přijímačkách na Masa-
rykovu univerzitu. Kam se třeba právě díky piškvorkám dostanete.
Text: Jana Počtová
Foto: Archiv pIšQworek

S Masaryčkou se můžete zúčastnit třeba piškvorkového turnaje

Co ještě si s Masaryčkou můžete vyzkoušet

Intersob
Zábavná jednodenní soutěž středoškolských studentů, která 
vám umožní podívat se do Brna a na Masarykovu univerzitu. 
http://ks.math.muni.cz/intersob/

Noc vědců
Jedna celá zářijová noc patří každý rok vědcům. Vypravte 
se na univerzitu a zjistěte, na čem se pracuje v laboratořích. 
www.noc-vedcu.cz/

Korespondenční semináře
Změřte své intelektuální síly se spolužáky v dálkových 
seminářích z informatiky, matematiky, ekologie nebo 
chemie. 
http://ks.math.muni.cz/ks/

BrLoH
Desítky náročných logických úloh čekají v této soutěži na 
žáky nižších gymnázií a základních škol. 
http://brloh.math.muni.cz/

Prvákoviny
Ještě než nastoupíte na Masaryčku, můžete poznat univerzitu 
a své budoucí spolužáky na dvoudenní seznamovací akci. 
www.prvakoviny.muni.cz/

48 – MUNI EXTRA



MAGAZÍN MASARYKOVY UNIVERZITY – 49


