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Milí čtenáři,
rok se s rokem sešel a naše redakce pro vás připravila další číslo 
časopisu Muni Extra. Že jste to předchozí neviděli? Není divu. Ti, kteří 
ho četli vloni, už touhle dobou zřejmě sedí v přednáškových a semi-
nárních místnostech Masarykovy univerzity a snaží se posunout své 
poznání zase o kousek dále.

V tom je náš časopis specifický, každý rok má úplně nové publikum. 
Spousta věcí by se mohla jen zopakovat, ale protože Masarykova 
univerzita se mění a vyvíjí, každé číslo Muni Extra je také odlišné 
a nabízí originální dávku novinek a příběhů, které se za uplynulý rok 
objevily a neměly by uniknout vaší pozornosti.

Co všechno tu najdete? Snažili jsme se, aby tu bylo vše, co je 
potřeba k tomu, abyste začali přemýšlet o studiu na Masarykově 
univerzitě a vydali se na webové stránky www.muni.cz zjistit víc. 

Rozhodnout se, na jaký obor se přihlásit, není jen tak. Váš život to 
může docela změnit a my všichni bychom rádi, aby to byl směr, se 
kterým budete spokojení. Proto čtěte, zjišťujte a třeba vyražte v lednu 
na dny otevřených dveří za námi do Brna. Rádi vás tu uvidíme a ještě 
radši budeme, když vás na chodbách univerzity budeme potkávat 
i v dalších letech.

Inspirativní čtení přeje
 redakce Muni Extra

Pokud nám budete chtít něco říct k obsahu magazínu nebo byste 
nám chtěli zaslat vzkaz, pište na e-mail  muniextra@muni.cz.
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Loučím se s mladými lidmi z osmi zemí střední a východní Evropy. 
Studentský spolek Masarykovy univerzity Be International si k dobru 
připisuje další podařené školení a já začínám balit kufry na Kavkaz. 
Přede mnou je studijně-poznávací dobrodružství v cizině. Těším se na 
interview s odborníky, zahraniční přátele, mezinárodní projekt a vřelé 
objetí velehor.

Hned potom mě čeká závěrečný rok na Masarykově univerzitě a už 
teď mohou s jistotou říct, že práce, kterou dělám, mě baví.

Kombinace devadesátileté tradice univerzity bleskurychle odpoví-
dající na společenské inovace a energie čtyřiceti tisíc studentů ústí 
v přátelství, cesty do zahraničí i v pracovní seberealizaci. Čerpat z pří-
ležitostí vysokoškolského života můžu nepřetržitě, protože mi moje 
univerzita umožňuje registraci předmětů, odevzdávání semestrálních 
prací i volby do akademických senátů přes internet.

Při nástupu na Masaryčku jsem načrtla své sny na prvákovský 
skicák. Už v druháku jsem znala techniku, jak přenést hrubé obrysy 

svého snění na plátno, a založila jsem studentský spolek, který nabízí 
mezinárodní praxi. Možnosti organizovat semináře o tématech, která 
mě zajímají, propadat geniu loci kavárenského Brna a zapojovat se do 
činnosti akademické obce mou paletu obohatily o nové barvy, které 
jsem jako gymnazistka z malého Vsetína neznala.

Ve třeťáku jsem ocenila motivující stipendijní programy a pod-
poru mezinárodních zkušeností. Bohatá nabídka studijních pobytů 
v zahraničí dělá z Masarykovy univerzity opravdu vynikající průpravu 
na prestižní světové školy.

Další léta studia má přání zarámovala, a tak se věnuju veřejnému 
dění, společenským akcím a každým dnem se těším z vědomí, že můj 
obraz splněných vysokoškolských tužeb je skoro hotový. Nepočítám 
roky studia, ale zrealizované sny. Zkuste to taky, je to úžasný pocit.

Klára Bažantová,

studentka Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Čas na 
vaše sny
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Lékařská fakulta
O fakultě: Toužíte-li po profesi lékaře, zubaře nebo zdravotníka spe-
cializovaného oboru, je tu pro vás Lékařská fakulta MU. Díky dlouhé 
tradici, špičkovému vybavení pracovišť i propojením s řadou kli-
nických zařízení si udržuje vysokou kvalitu studia i značné renomé. 
Studijní program Všeobecné lékařství trvá šest let a je zakončen 
titulem MUDr., pro stomatology po pěti letech titulem MDDr. Je vyu-
čován v teoretických i klinických oborech a připravuje absolventy na 
všechny typy předatestační lékařské praxe. Fakulta nabízí vzdělání 
i v oborech ošetřovatelství a porodní asistence či v několika dalších 
specializacích.

Kde ji najdete: Výuka mediků se uskutečňuje ve dvou brněnských 
nemocnicích a v budovách 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 několik nových stravovacích zařízení, kavárna, 
univerzitní knihovna, anatomické muzeum a řada sportovišť. Přímé 
dopravní spojení do centra města je nejen do klubů a divadel, ale i na 
praxi do nemocnice.

Dny otevřených dveří: 11. a 15. ledna 2014
www.med.muni.cz

Přírodovědecká fakulta
O fakultě: Každý, kdo se rád nechává fascinovat přírodou a baví ho 
přicházet na kloub tomu, jak věci fungují, určitě najde sám sebe na Pří-
rodovědecké fakultě MU. Obory, které fakulta nabízí, pokrývají široké 
spektrum přírodních věd od geologie a geografie přes chemii a bioche-
mii, fyziku a matematiku až po biologii. Svým vědeckým výkonem 
patří fakulta nejen mezi českou, ale i mezi evropskou špičku, studium 
je ale zaměřeno nejen teoreticky. Díky práci v terénu a v laboratořích 
získávají studenti také řadu praktických dovedností.

Kde ji najdete: Ústavy oborů geologických, geografických, matema-
tických a fyzikálních 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 – už kompletně přesídlily do univerzitního 
kampusu v městské části Bohunice, kde fungují v těsném napojení na 
související obory na lékařské fakultě.

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. Ples pořádá tradičně Spolek přírodovědců, 
velmi aktivní je také sdružení Biománia, které se snaží o stmelování 
studentů různých oborů a organizuje například studentské konfe-
rence. 

Dny otevřených dveří: 18. a 21. ledna 2014
www.sci.muni.cz
www.facebook.com/FacultyofScienceMU
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Filozofická fakulta
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 humanit-
ních fakult v Česku a o největší fakultu na Masarykově univerzitě.

Kde ji najdete: Dvě hlavní části fakulty se nacházejí jen několik minut 
pěšky od centra města ve dvou blízkých areálech. Protože však fakulta 
prochází velkou rekonstrukcí a dostavbou nových prostor, rozprostřely 
se některé obory po dalších 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 koncent-
rací 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 spojen velmi pestrý kulturní život.

Den otevřených dveří: 31. ledna 2014 
www.phil.muni.cz

Právnická fakulta
O fakultě: O Brně se říká, že je to hlavní město české justice – sídlí tu 
Ústavní soud, Nejvyšší soud i Nejvyšší správní soud, Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže, Nejvyšší státní zastupitelství i kancelář ombud-
smana. Řada pedagogů Právnické fakulty MU v těchto institucích 
působí a studenti do nich dochází na praxe. Těžko si tedy představit lepší 
místo, kde získat své vzdělání, pokud se chcete stát soudcem či advoká-
tem nebo vůbec právníkem jakéhokoli typu. Ve studiu se klade důraz na 
schopnost právnicky myslet, umět využít získané znalosti a vyhledávat 
potřebné informace, ne se zpaměti učit stohy právních předpisů.

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 zaví-
táte. 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 mezinárodní sítě, který pravidelně pořádá přímo na fakultě 
veletrh pracovních příležitostí, nejrůznější besedy a řadu dalších akcí. 
Nejlepší studenti právnické fakulty mají možnost účastnit se sou-
těžních simulovaných soudních řízení po celém světě nebo se zapojit 
do studentské vědecké a odborné činnosti.

Den otevřených dveří: 9. ledna 2014
www.law.muni.cz
www.facebook.com/Prfmuni

Pedagogická fakulta
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 peda-
gogickým zaměřením od matematiky a fyziky přes řadu cizích jazyků 
a občanskou výchovu až po sociální a speciální pedagogiku. Je ide-
álním 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 kou-
sek od sebe na ulici Poříčí u břehu řeky Svratky. Areály zahrnují jedno 
velké sportoviště a také příjemná místa ke studiu na trávníku a na 
lavičkách. To vše v blízkosti centra, jen několik minut jízdy tramvají. 
V areálu fakulty navíc právě vrcholí přístavba moderní budovy pro 
knihovnu a studovny. Coby čerství prváci už přijdete do nového.

Život na fakultě: Pedagogická fakulta je místem, kde to opravdu žije. 
Na chodbách můžete vidět umělecká díla z katedry výtvarné výchovy 
nebo slyšet 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: 11. ledna a 8. února 2014
www.ped.muni.cz
www.facebook.com/pdfmu
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Ekonomicko-správní fakulta
O fakultě: Toužíte po ekonomickém vzdělání, vážíte si tradic a při-
tom vás láká mladé a dynamické prostředí? Pak je tu pro vás Eko-
nomicko-správní fakulta MU, jedna z nejžádanějších ekonomických 
fakult v republice. Čekají vás zajímavé studijní obory, vynikající 
interní odborníci i externí lektoři. Dostanete příležitost vyjet na 
zahraniční studijní pobyt a získat mezinárodně uznávaný titul. Pod 
pokličku praxe nahlédnete během studia na odborných stážích, ale 
i přímo na fakultě na přednáškách ekonomických expertů z různých 
oblastí.

Kde ji najdete: Fakulta sídlí v moderní budově v blízkosti komplexu 
kolejí, menzy a univerzitního sportoviště. Najdete ji v kopci nad 
brněnským výstavištěm, na prahu vyhlášené vilové čtvrti s řadou funk-
cionalistických skvostů. Z centra sem pohodlně a rychle přijedete hned 
několika spoji. Nově areál fakulty nabízí venkovní odpočinkový kout 
a sportovcům prostory pro bezpečné uložení jízdních kol.

Život na fakultě: Fakulta představuje příjemné prostředí ke studiu 
i odpočinku. Zrekonstruovaná knihovna tvoří multimediální prostor 
s více než 60 tisíci svazky odborné literatury a přístupem k rozsáh-
lým elektronickým informačním zdrojům. Prostorné studijní boxy jsou 
jako stvořené pro nerušenou týmovou práci. K relaxaci slouží moderní 
bufet a foyer.

Den otevřených dveří: 27. ledna 2014
www.econ.muni.cz
www.studujnaesf.cz
www.facebook.com/esfmu

Fakulta informatiky
O fakultě: Rozumíte si s počítačem, baví vás programování, grafika, 
sítě? Pak pojďte studovat na Fakultu informatiky MU, která vznikla 
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 kryp-
tografie, 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 města. V areálu 
právě vrcholí dostavba, kterou si jako čerství prváci už budete moci 
začít naplno užívat. Vzniká zde nové superpočítačové centrum a také 
vědecko-technický park. Třeba právě tam rozjedete své podnikání 
v oblasti IT. Od fakulty je to také kousek do univerzitní menzy i do 
areálu kolejí.

Život na fakultě: Výhodou fakulty je, že většina přednášek se nahrává 
a je možné je okamžitě sledovat z pohodlí domova nebo o několik dní 
později stáhnout z internetu ve formě videozáznamu. Standardem celé 
univerzity je všudypřítomný wi-fi signál, na fakultě navíc najdete na 
200 pracovních stanic s různými operačními systémy. Velkou fakultní 
událostí je pravidelně konaný filmový festival, o jehož náplň se starají 
přímo studenti za pomoci školní techniky. Oblíbená je i každoroční 
divadelní inscenace a zdejší studentská unie také pořádá řadu dalších 
akcí.

Dny otevřených dveří: 16., 22. a 28. ledna 2014
www.fi.muni.cz
www.facebook.com/fi.muni.cz
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Fakulta sociálních studií
O fakultě: I když je fakulta jedním z nejmladších členů rodiny Masa-
rykovy univerzity, patří dnes mezi nejlépe hodnocené sociálněvědní 
školy v Česku. Kvalitní vzdělání zde získávají budoucí sociologové, 
žurnalisté, politologové, sociální pracovníci, environmentalisté, psy-
chologové a řada dalších. Studenti mají možnost tyto obory vzájemně 
kombinovat a získat tak ceněné mezioborové vzdělání.

Kde ji najdete: Fakulta sídlí v zrekonstruované historické budově 
přímo v centru 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 řadu kaváren, restaurací, kousek je to do divadel, do kina – 
prostě všude. Přímo v budově jsou dvě počítačové učebny, moderní 
a čerstvě zrekonstruovaná knihovna s kvalitním fondem zahraničních 
publikací, ale i prostorné atrium a útulná kavárna. Celá budova je 
kompletně pokryta wi-fi signálem.

Život na fakultě: Fakulta sociálních studií je proslulá nejpestřejším 
studentským životem na univerzitě. Atrium umístěné uvnitř školy hostí 
výstavy, divadelní představení, koncerty a nejrůznější happeningy. Stu-
denti každým rokem organizují studentský maškarní ples a vysílají ve 
vlastním internetovém rádiu. Na fakultě funguje i dětský koutek, který 
ulehčuje život studujícím rodičům s dětmi.

Den otevřených dveří: 17. ledna 2014
www.fss.muni.cz
www.chcinafss.cz
www.facebook.com/fss.muni.cz

Fakulta sportovních studií
O fakultě: Kdo žije aktivním pohybem a sportem, může svou zálibu 
prohloubit profesním vzděláním. Na fakultě sportovních studií zís-
kávají kvalitní vzdělání budoucí odborníci v oblasti sportu a pohy-
bových aktivit. Nabídka oborů je poměrně široká, a absolventi se tak 
uplatňují na trhu práce jako sportovní trenéři, rozhodčí, odborníci na 
regeneraci a výživu ve sportu, fyzioterapeuti, zaměstnanci bezpečnost-
ních složek nebo manažeři ve sportu. V pohybových předmětech se 
studenti věnují sportovním odvětvím, jako je atletika, gymnastika, 
plavání, úpolové sporty a další. Teoretické předměty jsou zaměřeny 
především na anatomii a fyziologii člověka, psychologické, sociolo-
gické a filozofické aspekty tělesné kultury a sportu.

Kde ji najdete: Fakulta sídlí v moderních prostorách v univerzitním 
kampusu v městské části Bohunice. Výuka je organizována v několika 
vlastních tělocvičnách, velké sportovní hale a posluchárnách. Vzhle-
dem k pestré paletě vyučovaných sportů studenti však navštěvují 
i další brněnská sportoviště.

Život na fakultě: Struktura výuky i přístup pedagogů dávají příleži-
tost každému, kdo je ochoten na sobě pracovat a zvládnout všechny 
praktické a teoretické předměty. Studenti si nejvíc cení vstřícnosti, 
osobního přístupu a kolegiality, které na fakultě vládnou.

Den otevřených dveří: 21. ledna 2014
www.fsps.muni.cz
www.facebook.com/mu.fsps
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Právnická fakulta, právo

jakub Šťastný, humpolec
1. Překvapilo mě, jak velké možnosti máme v sestavování rozvrhu 
podle individuálních priorit. Díky tomu si můžeme vytvořit čas na 
spoustu školních nebo mimoškolních aktivit, kterých mimochodem 
fakulta a univerzita nabízí spoustu. Nadchla mě taky míra součinnosti 
mezi studenty různých ročníků a stejně tak vstřícnost všech profesorů 
při řešení různých problémů, které se při studiu mohou objevit.

2. Tak to byl jednoznačně den, kdy jsem zvládl svou první zkoušku. 
Ten povznášející pocit z dobře vykonané práce a hlavně první důkaz 
toho, že jsem na správném místě.

3. V první řadě ať neváhá a přihlásí se. Kromě kvalitních fakult, 
výborných profesorů a spolužáků bych vyzdvihl samotné Brno. Nabízí 
nepřeberné množství způsobů, jak trávit volný čas. Na své si tu přijdou 
příznivci různých druhů umění, kulturních akcí i sportovních aktivit.

Lékařská fakulta, všeobecné lékařství

Peter Krkoška, Trnava
1. Dobrý dojem na mě udělali lidé v Brně, jsou velmi milí a přátelští, 
to stejné můžu říct o spolužácích. Ale nejvíc mě překvapila škola. 
Prakticky si nemám na co stěžovat. Kromě množství učiva, ale s tím 
se dalo na medicíně počítat. Dá se to zvládnout. Hlavně když vás to 
baví, tak to jde o dost líp.

2. Těch nezapomenutelných dní je určitě vícero. Imatrikulace, první 
přednáška anebo první úspěšná zkouška. Stejně krásné dny byly i akce 
jako reprezentační ples lékařské fakulty nebo Majáles. Každopádně se 
mají budoucí vysokoškoláci na co těšit. Brno i Masarykova univerzita 
toho nabízí plno nejen ze studijní strany.

3. Aby se nebál přijímaček a hlavně toho vysokého počtu přihlášených. 
Ať zkusí ukázat, co v něm skutečně je. Dá se to zvládnout, několik 
desítek tisíc studentů na Masarykově univerzitě je toho důkazem. 

Dva roky zpátky ještě s hlavou v dlaních vybírali 
maturitní předměty a koumali, jak vyplnit 
přihlášku na vysokou školu. Teď jsou z nich hrdí 
studenti Masarykovy univerzity a rádi poradí, na 
co se mají jejich budoucí spolužáci připravit.

1. co Tě MIle/NeMIle PŘeKVaPIlo?

2. jaKý byl TVůj dosUd NejlePŠí 
VysoKoŠKolsKý deN?

3. co bys PoradIl ToMU, Kdo se 
chysTá Na MasaryKoVU UNIVerzITU 
PŘIhlásIT?
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Přírodovědecká fakulta, fyzika a matematika

Kateřina olivová, Želetava
1. Na vysoké škole si člověk připadá svobodně. Nemůžeš přijít na 
přednášku – nepřijdeš, čekáš důležitý hovor – odběhneš z hodiny. 
Nikdo tě k ničemu nemůže nutit. Z druhé strany mě překvapilo, jak 
může být vysoká náročná. Mám sice čas na nové i staré kamarády, 
rodinu, přítele, ale zdaleka ne tolik, kolik jsem mívala na střední.

2. Mezi pěkné dny patřil například den poslední zkoušky prvního 
semestru (potom dvoutýdenní volno); den, kdy jsem si uvědomila, 
jak skvělí jsou moji noví spolužáci; nebo vůbec nějaký víkendový den, 
kdy jde člověk s kamarády posedět, grilovat, zasportovat si.

3. Hlavně se neboj a na všechno se ptej. Obecně: Masaryčka je známá 
tím, že je to jedna z nejmodernějších škol u nás. Co se týče elektro-
nického Informačního systému, z toho neměj strach. Je sice na první 
pohled složitý, ale funkční a po chvíli praxe i přehledný. Máš velké 
možnosti zapsat si předmět na jiné fakultě (matematik si může zapsat 
filozofii), na některých fakultách jsou dokonce nahrávány přednášky.

Filozofická fakulta, český jazyk a angličtina

Tomáš Průdek, Podivín
1. Překvapilo mě, že se najde hodně lidí, kteří si při zkouškách pomá-
hají taháky a chytrými telefony. Na druhou stranu mě mile potěšilo, 
že většina akademických pracovníků jsou příjemní a nápomocní lidé.

2. Když jsem osm dní před koncem zkouškového úspěšně ukončil 
první semestr a na oslavu jsem si koupil dva banány.

3. Buďte milí a nedělejte nepořádek před fildou, protože vrátní to 
nemají rádi.

Pedagogická fakulta, učitelství pro mateřské školy

zuzana Pilchová, Písečná
1. První rok na MU mě mile překvapil přístup některých učitelů, 
protože jsem měla vždy představu, že učitelé na VŠ jsou neochotní 
a nepřístupní studentům, ale musím říct, že většina učitelů je příjemná 
a v rámci svých možností se nám vždy snažili vyjít vstříc a pomoct 
nebo poradit. Nemile mě překvapil rozvrh v druhém semestru, protože 
jsem musela vstávat někdy už kolem šesté a byla jsem ve škole celý 
den až do 18:45.

2.  Můj nejlepší vysokoškolský den byl asi někdy v lednu, když jsem 
se dozvěděla, že pokračuji úspěšně dál do druhého semestru.

3. Všem zájemcům o studium na Masaryčce bych poradila, aby se 
nenechali odradit od okolí, když tvrdí, že je MU příliš těžká a že ji 
nezvládnou. Samozřejmě nevím, jak to mají ostatní obory, ale ten můj 
se zvládnout dá. Kdo chce, má píli, disciplínu a někdy i pevné nervy, 
tak to určitě dokáže.

Ekonomicko-správní fakulta, 
veřejná ekonomika a správa

alena skotáková, brno
1. Mile mě překvapilo, že si nás vyučující na seminářích pamatují jmé-
nem, ochotně poradí a pomůžou. Očekávala jsem chladný a neosobní 
přístup, to se nestalo.

2. Nejlepší byl asi den, kdy jsem v prvním semestru měla dokončené 
všechny zkoušky a mohla jsem si oddechnout: Tak to bychom měli…

3. Ať určitě neváhá a přihlásí se. Masaryčka je dobrá škola s dlouhou 
tradicí, velkými možnostmi a absolventi by neměli mít problém 
s uplatněním.
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Fakulta informatiky, aplikovaná informatika

radoslav Maťo, Nitra
1. Překvapil mě přístup univerzity ke studentům – není to vodění za 
ručičku jako na střední, myslel jsem si proto, že se bude každý starat 
sám o sebe, ale lidé jsou milí a ochotní, ať už spolužáci, cvičící, nebo 
profesoři. Nemile mě překvapilo, že naše fakulta se začala přestavovat 
v době, kdy jsem nastoupil. Ale výhodou je, že budeme mít moderní 
a pěknou budovu.

2. Asi nejlepší období na vysoké škole je konec zkouškového, hlavně 
když se několik dní v kuse učíte na zkoušky a pak si oddechnete, když 
všechny úspěšně uděláte.

3. Ať si pořádně prostuduje, co se na jednotlivých oborech učí. Protože 
někdy může název oboru lehce zmást. A kdyby měl někdy pocit, že je 
studium náročné, může to být způsobené tím, že nějaký čas trvá, než 
se člověk přizpůsobí novému typu výuky. Ale jinak je to v pohodě.

Fakulta sociálních studií, mediální studia 
a žurnalistika, bezpečnostní a strategická studia

ondřej chlupáček, Třebíč
1. Mile mě překvapila studentská soudržnost. Staršímu spolužákovi 
napíšu o radu a on mi během mžiku odpoví s cennou informací. 
Nevím, zdali tomu tak je i na jiných fakultách, ale věřím, že ano. 
Nemile mě překvapilo, že se člověk musí opravdu hodně učit – což 
byl pro flákače z gymnázia trochu šok. Ale asi nedovedu říct něco, co 
by mě vyloženě nemile překvapilo, zatím.

2. Každý den je jiný, každým dnem člověk pozná něco jiného. O nej-
lepších dnech by se dalo hovořit s prvními letošními paprsky jara. 
Vytáhly se deky, batohy s vínem a začaly se okupovat brněnské parky.

3. Ať to zvládne. Vysokoškolský život je krásná věc, přál bych to 
každému.

Fakulta sportovních studií, management sportu

jiří Tuza, Příbor
1. Byl jsem příjemně překvapený přátelským kolektivem a dobrou 
atmosférou na celé fakultě. Snad jediný problém, na který jsem narazil 
je ne úplně pružné odpovídání některých vyučujících na e-maily.

2. Není jednoduché zvolit právě jeden nejlepší den. Rád ale vzpomí-
nám na lyžařský výcvik, který proběhl v rámci mého prvního semestru 
na FSpS.

3. Důležité je zvolit obor, ke kterému máte vztah a který vás bude 
bavit. Zároveň je vhodné vyhledávat možnosti získávání zkušeností 
v praxi. Škola sama o sobě není všechno.

Přiznání MUNI
Webová stránka anonymních vzkazů studentů na adresu své alma 
mater vznikla na konci března 2013. Masarykova univerzita byla 
jednou z prvních škol, na kterých tato zeď nářků začala fungovat. 
Dnes má na Facebooku víc než 18 tisíc fanoušků a recesisté na ní 
zanechali už stovky vzkazů, kterými se studenti v přestávkách mezi 
přednáškami baví. Tady je malý výběr.

Přiznání z přírodovědecké fakulty
Často sním o tom, jak svým chemickým objevem jednou 
zachráním miliony lidských životů. Pak mi ale zavolají 
kamarádi, ať jdu na pivo, a lidstvo je zatraceno…

Přiznání z filozofické fakulty
Na přednášce o judaismu jsem si přes internet objednávala 
bio vepřové.

Přiznání z lékařské fakulty
Pojmenovávám preparáty na pitevně mužskými a ženskými 
jmény.

Přiznání z fakulty sociálních studií
Do knihovny na fakultu sociálních studií chodím jen proto, 
abych koukal po holkách.

Přiznání z pedagogické fakulty
Studuji pedagogickou fakultu z přesvědčení, že bych byl dobrým 
učitelem. Já vím, že takoví jsou nejhorší, ale já bych fakt byl…

Text: Martina Pelcová   Foto: Katarína Jablonská, 123RF
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Víc oborů, víc názorů

01 Na Masarykově univerzitě můžete studovat téměř všechno, 
na co si vzpomenete – vybírat se dá z více než 1400 oborů. 
Na řadě z nich navíc působí největší čeští odborníci i mezi-

národní kapacity. Devět fakult nabízí jak obecné obory, jež vystihuje 
už název fakulty sám o sobě (třeba lékařství, práva nebo informa-
tika), tak i úzké specializace v jednotlivých vědeckých disciplínách 
nebo jejich kombinace. Pro vás to krom téměř neomezeného výběru 
při vyplňování přihlášky na vysokou školu znamená také rozmanité 
spolustudentstvo, které v Brně potkáte. Jednotvárné konverzace nad 
relaxačním půllitrem se proto obávat nemusíte.

studujte si, co chcete

02  A pokud byste si s kolegy z jiných fakult chtěli popovídat 
erudovaněji, můžete zkusit studovat stejné předměty jako 
oni, aniž byste z nich skládali státnice. Všech devět fakult 

nabízí dostatek předmětů i pro zájemce zvenčí. Takže i jako student 
mikrobiologie si můžete zapsat kurz klasické ekonomie, moravský 
národopis nebo základy baltských jazyků, k dispozici jsou i exotické 
předměty zaměřené třeba na tramping, rétoriku nebo kresbu. Stačí 
splňovat prerekvizity (tedy že na svahilštinu IV byste se neměli hlá-
sit bez absolvování předchozích tří kurzů) a pak to jen nepřehnat 
s mimooborovým optimismem, abyste stačili především na svůj 
mateřský obor.

sport pro každého

03 Díky tomu, že Masarykova univerzita má i sportovní fakultu, 
se pro studenty otvírají i možnosti sportovního vyžití. 
Z nabídky aktivit si vybere pohybový nadšenec i ten, kdo 

sportu příliš neholduje a potřebuje jen splnit povinné tělocviky. Jen 
namátkou – zacvičit si můžete populární zumbu, bosu, několik druhů 
aerobiku, v nabídce jsou pochopitelně i míčové hry, horostěna nebo 
třeba pěší turistika. Nemusíte se přitom bát, že vás někdo bude nutit 
plavat na čas nebo chodit po kladině. Kredity získáte za účast. A pokud 
je pro vás pravidelný pohyb nepřekonatelnou překážkou ovlivňující 
kvalitu života, můžete si semestrální docházku odbýt týdenním spor-
tovním kurzem a vyrazit například na lyže nebo na vodu.

rozvrh na přání

04 Připadá vám z dosavadního čtení, že jako student Masaryčky 
budete mít volnosti až příliš? To ještě nevíte, že na většině 
fakult si sami sestavujete i rozvrh a rozhodujete se, jak moc 

si v daném semestru máknete. Pokud například víte, že v posledním 
ročníku už chcete pracovat, můžete si povinné předměty odchodit 
v předchozích semestrech a na páťák si nechat jenom psaní diplo-
mky. Nebo pokud vám toho připadá na jednoho studenta moc, máte 
možnosti si studium naopak rozvolnit, k dobru máte celé dva semestry, 
o které si můžete cestu za titulem beztrestně prodloužit. 

Máte rádi rozmanitost? Chcete být pány vlastního 
života, potažmo studia? A po škole se chcete 
bavit? Pak je pro vás Masarykova univerzita 
jasná volba.

10 – MUNI EXTRA



administrativu vyřídíte sami

05 Dobrou zprávou je, že k tomu, abyste si mohli zapsat 
předmět ať už ze své, nebo z cizí fakulty, nemusíte opustit 
vlastní pokoj. To všechno zvládnete v elektronickém Infor-

mačním systému, ke kterému se připojíte online. Na Masarykově 
univerzitě totiž dávno zjistili, že je zbytečné trápit studenty i refe-
rentky frontami vedoucími až za roh fakulty. Většinu studijní agendy 
(v podstatě všechno, na čem nepotřebujete razítko a podpis) si vyřídíte 
sami na pár kliknutí. Na „ISu“ najdete i studijní materiály jednot-
livých předmětů, známky ze zkoušek, z nichž vám systém automaticky 
počítá studijní průměr a percentil (který papírový index tohle umí?), 
a dokonce i hry nebo aplikaci pro vyhledávání spolužáků.

 

e-mail pro všechny případy

06 S heslem do Informačního systému získáte prestižní mai-
lovou adresu s koncovkou @mail.muni.cz, kterou hojně 
využijete v komunikaci s univerzitou a naopak. V životě 

studenta snad nemůže být méně příjemný okamžik, než když vstává 
v pět ráno, aby stihl přednášku v pondělí v osm, a na dveřích od pátku 
visí cedulka s nápisem „Dnešní přednáška odpadá.“ V takovém pří-
padě by odpadl i kdekterý účastník nekonající se přednášky – zbytečně 
vynaloženou energií i opodstatněným pocitem nespravedlnosti. Ovšem 
ne na univerzitě, kde v těchto případech vyučující rozesílají hromadný 
mail. Třeba na té Masarykově.

studium online

07 Na některých fakultách můžete na síti dokonce „navštívit“ 
přednášku, a to buď streamovanou živě, nebo i z archivu, 
třeba na fakultě informatiky se spousta lekcí nahrává. Ztratíte 

tím možnost se učitele ptát, ale pokud zaspíte nebo vám není právě 
nejlíp, nemusíte si s tím dělat přílišné starosti a přednášku si odsedíte 
u svého notebooku. V seminářích, které stojí na interakci mezi učite-
lem a studentem, ale na virtuální účast samozřejmě zapomeňte.

oběd za tři pětky

08 Pokud se vám zdá univerzita sama o sobě sympatická, ale 
obáváte se, jak bez pečlivé domácí péče přežijete, škrtněte 
si na seznamu starostí další položku. Levný oběd nebo 

večeři vám uvaří ve studentské menze nebo pizzerii. A protože různé 
menzy mají různý jídelníček, můžete si v nízkonákladových student-
ských vývařovnách každý den vybrat ze čtyřiceti až padesáti jídel 
včetně vegetariánských, bezlepkových a těch opravdu hodně levných. 
Samozřejmě, s maminčinou kuchyní se ta menzovní nedá srovnávat, 
nezbytnou porci lásky však do vaší krmě vkládají i kuchaři ze student-
ských jídelen. Smažený sýr s hranolky vám však v menze ochotně 
usmaží klidně každý den (v tomhle matky pochopení moc nemají) 
a velkou pizzu za 40 korun neseženete ani mraženou v supermarketu.

bydlení je hra

09 Ani o volnou postel se nemusíte strachovat. Brno je sice 
proslulé tím, že pokud to do školy nemáte aspoň hodinu 
a půl cesty, můžete si na koleje nechat zajít chuť. To ale 

neznamená, že by se několikatisícový studentský zbytek dělil o místo 
pod mostem. Trh s takzvanými priváty je v Brně dost velký, a pokud 
nemáte přehnané nároky, najít místo ke složení hlavy je obvykle otáz-
kou několika rozeslaných e-mailů. A pokud nebudete bydlet přímo 
v jedné z komnat hradu Špilberk, je pravděpodobné, že vás privát 
vyjde dokonce levněji než kolej. Jen si budete muset odpustit nějaké 
to odpoledne na koupáku a místo toho procházet inzeráty s nabídkami 
bydlení. Hlavně to nenechávejte na půlku září.

Pokud váháte mezi privátem a kolejemi (bydlíte-li dostatečně 
daleko), obojí má svoje výhody i nevýhody. Privát vám za srovna-
telnou cenu přinese více klidu, životní prostor budete sdílet s méně 
spolubydlícími, ale zase přijdete o možnost účastnit se legendárních 
chodbovic – velkých kolejních večírků. Tedy ne že by vám v oslavách 
všeho druhu na privátu někdo bránil (pokud nebudete mít sousedy 
s příliš lehkým spaním), ale ve čtyřech nebo v šesti to trochu postrádá 
chodbovicové kouzlo. Na druhou stranu na party ve vlastním bytě 
nebudete mít problém propašovat kamarády, kteří na ty které koleje 
nepatří.

Své studium řídíte na dálku přes internet.
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Město na dlani

10 A to jsme prozatím mluvili jen o univerzitě. Přitom kouzelné 
je i samotné Brno. Jeho srdcem je Čára neboli konec České 
ulice, kde to doslova tepe životem. Startují tady noční tahy 

s kamarády, romantické procházky zamilovaných párů i nejeden 
pracovní oběd. Důvod? Všude je odtud blízko, a kdyby ne, některá 
ze sedmi šalin nebo šesti trolejbusů, které z bezprostřední blízkosti 
odjíždějí, vás na místo určení zaručeně odveze. Snad kromě opravdu 
pozdního večera a brzkého rána „pod hodinama“ není pro samé srazy 
k hnutí, takže pokud plánujete rande naslepo, potkejte se raději rovnou 
před vybranou kavárnou.

Přestože Brno je druhé největší české město, centrum přeběhnete za 
dvacet minut pěšky a hromadná doprava vás poměrně rychle přemístí 
i do těch nejodlehlejších zákoutí moravské metropole. Nemusíte se 
bezúčelně nudit v šalinách (tak u nás v Brně říkáme tramvajím) dlouhé 
hodiny, abyste se dostali, kam potřebujete. Nejdelší linky v Brně jedou 
z konečné na konečnou něco kolem šedesáti minut, cestu z Lískovce 
do Líšně ale moc často absolvovat nejspíš nebudete. Většinu toho, co 
budete potřebovat, najdete v koncentrované podobě v centru města.

brno voní kávou

11 Pokud se v Brně něčemu daří, jsou to kavárny. Těch 
v posledních letech vyrostlo v brněnských ulicích opravdu 
hodně. V místních kavárnách si vychutnáte atmosféru první 

republiky, umění nebo třeba příjemně hořkou pauzu mezi přednáš-
kami. Ti, kteří před kofeinovým dopingem dávají přednost něčemu 
zlatavějšímu, ale taky nepřijdou zkrátka. Doby, kdy místní výčepy 
točily tři stále stejné druhy piva, jsou dávno pryč, dnes ve většině 
podniků najdete také nabídku malých pivovarů z okolí blízkého i vzdá-
lenějšího. A některé hospůdky si pivo vaří dokonce samy.

Kultura uprostřed evropy

12 Milovníci intelektuálnější zábavy nejspíš dají přednost kinu, 
výstavám nebo divadlu. Kromě dvou multikin v Brně pře-
žily i dvě menší promítárny – Art a Lucerna – plus pro-

slulé kino Scala, které má nově v pronájmu vaše potenciální alma 
mater. Divadelní kritici-amatéři mají na výběr z velkých scén, jako je 
Janáčkovo, Mahenovo nebo Městské divadlo, ale také z představení 
mnoha malých souborů jako je proslulé Divadlo Husa na provázku 
nebo HaDivadlo. Nechybí zde ani bezbariérové divadlo Barka, kde 
účinkují vozíčkáři. Pokud mezi divadelní nadšence patříte, bude vás 
také zajímat, že každé léto se konají na Špilberku Shakespearovské 
slavnosti.

Příroda městská i unikátní

13 Brno není chudé ani na přírodní zajímavosti. Třeba na 
Kamenném vrchu kvetou každé jaro tisíce konikleců, což 
je rarita dokonce ve světovém měřítku. Vyjet můžete i na 

Stránskou skálu, která je proslulá nálezy zkamenělin z pravěku. Když 
budete mít štěstí, na zkamenělinu narazíte i dnes. Mezi tradiční místa 
na procházky patří také Prýgl neboli Brněnská přehrada, kde se dá 
v létě dokonce koupat (i když sledovat sinicové zpravodajství není od 
věci). A na to, abyste narazili na les, vám stačí se vzdálit asi patnáct 
minut jízdy tramvají od centra. A pokud by se vám to zdálo na velko-
město příliš daleko, vyrazte do Lužánek, nejstaršího městského parku 
v Česku, který založil Josef II. Krom čerstvého vzduchu se nadýcháte 
i alternativní atmosféry. Nezřídka tam narazíte na trénink rozmanitých 
bojových umění nebo pouliční muzikanty, o běžcích a skupinkách na 
dekách ani nemluvě.

Brno se stalo 

kavárenským městem.
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akce netradiční svou tradičností

14 Každé léto se na Prýglu koná soutěžní přehlídka ohňostrojů, 
která vyprázdní centrum Brna a nažene desetitisíce lidí na 
přehradu. I když jinde je pyrotechnickým svátkem novoroční 

ohňostroj, ve srovnání s tím, co se odráží v hladině přehrady, působí 
většinou jako chudý příbuzný. Mainstreamovými ohňostroji však 
akce, které jsou pro Brno tak typické, nekončí, svůj prostor tady mají 
i zájmové minority.

Díky strategické poloze v Brně studuje třeba početná moravská 
folklorní komunita a je to znát i na nočním životu. To neznamená, že 
by na diskotéky někdo chodil v kroji a DJ místo posledních tanečních 
hitů pouštěl Když sem šel z Hradišťa. Cimbálka z živých smyčců 
a houslí ale několikrát do roka obsadí některý z brněnských klubů 
a takzvaná Šalinkalba s Pajtášem (tohle je název muziky, nikoliv ter-
minus technicus typu šalina) se dnes může počítat mezi pravidelné 
zpestření akademického roku. Přijít můžete, i když obracíte oči v sloup 
vždy, když prarodiče omylem přepnou televizi na Šlágr TV. Stačí, 
když máte rádi víno. To na těchhle akcích teče proudem.

snadné návraty do postele

15 Ať už se vám v Brně to „jedno pivo“ protáhne jakkoliv, 
vždycky se dostanete domů. Jakto? Funguje tu systém tak-
zvaných rozjezdů – autobusů, které křižují noční město 

a každou hodinu se potkávají na Hlavním nádraží. Tak máte jistotu, 
že se dostanete do postele, i když vám nejede přímý expres z party 
zrovna pod vaše okna. Rozjezdy na sebe totiž čekají, i kdyby v půlce 
města panovala sněhová kalamita a autobusy na meeting point přijely 
se značným zpožděním. Některé z nočních linek rozvážejí cestující 
k postýlkám dokonce i za hranice Brna. To jen kdybyste preferovali 
bydlení v přilehlé vesnici či satelitu.

Mohli byste namítnout, že i sebelepší místo se vám časem prostě zají. 
OK, to se stává. Však taky můžete vyjet na zkušenou do zahraničí, programů 
na studium v cizině na Masaryčce existuje dost. Ale uvidíte, že se vám v cizině 
aspoň občas po vašem studentském domově zasteskne. 
A pak to tu budete mít ještě radši.

Doprava po Brně je rychlá 
a svižná. A to i když se vracíte 

domů pozdě v noci.

SlovNíček Brňáka

ŠaliNa takhle se v Brně říká tramvaji, slovo 
prý vzniklo z německého: elektrische Linie

ŠaliNkarta – tento nápis můžete občas 
vidět i na oficiálních místech, nenechte se 
zmást – je to předplacená jízdenka 
na hromadnou dopravu

čára – roh ulice Česká a Joštova, 
srdce Brna, oblíbené místo srazů, 
odkud se vyráží do víru města

rozjezd – věc, bez které by studentský 
život v Brně byl poloviční, říká se tak 
nočním autobusům, které jezdí až do 
brzkých ranních hodin po celém městě

kolik Stojí život v BrNě
Postel v dvoulůžkovém 
 pokoji na měsíc – 2000–3500 kč
Čtvrtletní šalinkarta – 640 kč
 
Porce jídla v menze – 15–50 kč
Pivo – 20–40 kč
Rychlojídlo v hladovém okně – 20–50 kč

Text: Jana Šavelková

Foto: Katarína Jablonská, Martin Kopáček, archiv muni.cz
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Laboratoře pro biology a úschovna mikroorganismů

Že se tu nedávno stavělo, bude příští rok na podzim už sotva 
poznat v nových pavilonech pro biology budovaných díky projektu 
s názvem Centrum experimentální, systematické a ekologické bio-
logie (CESEB). Pro ty, kteří na univerzitu přijdou nově, to bude mít 
spoustu výhod – v první řadě tu, že už se nenajezdí po městě tolik 
jako jejich předchůdci. V současné době jsou totiž biologické ústavy 
roztroušené, takže se člověk chtě nechtě někdy v jednom dni podívá 
i na tři různá místa.

Dalším plusem jsou nové laboratoře a vybavení. Pavilony, kam se 
v zimě nastěhují zoologové, botanici nebo experimentální biologové, 
budou mít nejmodernější laboratoře, vznikne prostor pro univerzitní 
herbář, který je se 650 tisíci položkami třetí největší v Česku, a taky 
speciální místo pro univerzitní sbírku mikroorganismů. Vzorky budou 
ležet ve sterilních prostorech, většina z nich hluboce zmrazená třeba 
kapalným dusíkem.

Nová knihovna pro budoucí učitele

Na pedagogické fakultě už se teď těší na září příštího roku. Právě 
tehdy by se měla naplno začít využívat nová budova, ve které bude 
spousta místa pro pět vědeckých institutů, doktorandy a hlavně tisíce 
knížek. Do budovy se totiž ze současných sklepních prostor přestěhuje 
knihovna, která v novém pavilonu zabere hned tři patra.

„Už se na to moc těšíme, knihovna získá krásné světlé místnosti. 
Celé jedno patro bude patřit beletrii, bude spousta prostoru pro samo-

studium i týmovou spolupráci,“ přiblížila vedoucí fakultního oddělení 
projektové podpory Martina Dvořáková. Ani to ale není všechno. Do 
nových místností se nastěhuje i počítačová studovna a laboratoř pro 
výzkum a vývoj s využitím audiovizuálních pomůcek.

Superpočítače v centru Brna

Jako v nějakém apokalyptickém filmu to několik týdnů vypadalo 
kolem fakulty informatiky. Aby tady mohla vyrůst nová budova, 
musela jí nejdřív ustoupit jedna stará, takže najela těžká technika 
a složila ji k zemi. Teď už na jejím místě stojí jiná a nová, dokončuje 
se fasáda a začne se s vybavováním vnitřních prostor. Otvírat se bude 
v září příštího roku.

Co na nových a zrekonstruovaných místech studenti, pedagogové 
a vědci najdou? V první řadě příjemnější prostředí pro vědeckou práci 
i učení. Bude tady vědeckotechnický park a třeba v nejvyšším patře 
budovy počítačový sál s mimořádně výkonnou výpočetní technikou.

Podstatnou část vybavení už univerzita má, část zatím čeká v Jihlavě 
a další unikátní počítač by měl dorazit teď na podzim. „Stojí sedm 
milionů korun, má 288 výpočetních jader napojených přímo na šest 
terabajtů paměti. Je to stroj, který v republice v akademickém prostředí 
nikdo nemá. Blíží se mu jen ty, kterými disponuje Škoda Auto v Mladé 
Boleslavi,“ přiblížil Luděk Matyska, ředitel Ústavu výpočetní techniky 
Masarykovy univerzity. 

Extrémní parametry počítače budou jeho zaměstnanci využívat 
mimo jiné ve spolupráci s informatiky, biology a chemiky, kteří vyví-
její nová léčiva nebo zkoumají DNA. Nové počítače patří projektu 

Stavební zábrany a červenobílá páska, někde ještě s nápisem Nevstupovat. Tak vypadalo 
letos v létě kvůli rekonstrukcím okolí řady fakult Masarykovy univerzity. Vás, kteří se na 
Masarykovu univerzitu chystáte od podzimu 2014, to ale nemusí tolik znervózňovat. Zrovna 
v té době už bude řada nových budov otevřená, nebo k tomu bude mít už hodně blízko.
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s názvem CERIT Scientific Cloud. Ten tvoří odborné zázemí také 
vznikajícímu podnikatelskému inkubátoru, který pomůže do světa 
firmám mladých podnikatelů postavených na inovativních nápadech 
– třeba právě vám.

V kulatém pavilonu bude místo i na speciální skleník

Když někdo přijde do areálu bohunického kampusu, bude mu asi 
jedna věc nápadná. Zatímco skoro všechny budovy mají tvar kvádru, 
jedna je elipsovitá, a tedy tak trochu výjimečná. Oprávněně. Patří 
Středoevropskému technologickému institutu, zkráceně Ceitecu, 
do kterého se soustředí to nejlepší z přírodních a lékařských věd 
Masarykovy univerzity a který by se měl stát jedním z nejlepších 
výzkumných center v Česku. Nový domov těchto vědeckých týmů 
je projektovaný jako kulatá budova se zastřešeným atriem, vevnitř 
bude třeba i výzkumný skleník a růstové klimatické komory, tak-
zvané fytotrony.

Filozofická fakulta: Historický areál v novém

Jestli vzali někde stavební úpravy a rekonstrukce z gruntu, tak na 
filozofické fakultě. Pokud někdy někdo z vašich příbuzných či zná-
mých na fakultu v ulici Arne Nováka chodil a přijde se na ni podívat 

teď, bude si připadat jako v jiném světě. Areál fakulty tvoří dvorek 
obehnaný ze všech stran budovami. Kromě jedné, knihovny, která 
mimochodem dostala v roce 2002 architektonickou cenu, se všechny 
promění.

Bylo to potřeba. Fakulta totiž od vzniku Masarykovy univerzity 
v roce 1919 sídlila v provizoriu, v budovách, které původně využíval 
městský sirotčinec a pro vysokoškoláky se jen upravily. Na sirotčinec 
teď mají na fakultě dokonce památku, na jaře se při opravách našla 
pamětní deska a dokumenty.

Také při této přestavbě šla jedna budova k zemi, teď už se ale na 
jejím místě tyčí nová. Rekonstrukce na filozofické fakultě má dvě 
etapy. Ta první by měla skončit tak, že v září 2015 už se bude učit 
v novém, druhé etapa prací je naplánovaná do roku 2016.

Práva: Větší knihovna, víc místa na učení

Poslední místo, které teď na univerzitě zajímá stavaře, je právnická 
fakulta. Opravy se tam ale zatím jen chystají, začne se s nimi přibližně 
na začátku zimy. Také tady půjde o přetvoření knihovny. Pro studenty 
to znamená, že si budou muset pro knížky chodit do března roku 2015 
do Moravské zemské knihovny, kterou ale mají hned vedle. Odměnou 
za trpělivost jim bude knihovna nová, větší a pohodlnější.
Text: Martina Fojtů   Foto: Archiv MU

650 000 položek má herbář 

Masarykovy univerzity. svoje 

místo bude mít v novém 

pavilonu kampusu. 

hlavní areál filozofické fakulty 
se během příštích dvou let 
promění k nepoznání.

Fakulta informatiky se rozroste o vědeckotechnický park.
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Chápu. Masaryk vyměněnej za 
největšího záporáka českých 
dějin, to je síla i na mě.

Dočtěte komiks do konce a zjistíte, jak snadno vyhrát trička a mikiny Masaryčky.

Zdar, já sem Jarda, 
řešim problémy. 

Řešič problémů. Ano, ano, to jste tu správně, představte si, ukradli 
nám sochu Masaryka! Našeho tatíčka! Co s námi 
bude?

Manažerka pro správu nedotknutelných symbolů. 

Místo něj je tu socha Zikmunda Lucemburského! 
Co naše pověst? Nemůžeme se přece jmenovat 
Zikmundova univerzita!

Takže říkáte, že je fuč. Co je to tady? To 
vypadá jako safír.

Začínám mít zlý tušení. Máte tady někde na 
univerzitě spektrický molekulární transformátor 
hmoty?

Tak určitě, naši vědci z kampusu mají všechno.

Podívejte se, ve 
zprávách hlásí, 
že korunovační 
klenoty odcizil 
maskovaný 
lupič. 
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O chvíli později v bohunickém kampusu.
Tady vám ho nesu. 
Transformátor hmoty. Dík.

U všech akademiků, co to děláte! Jo, to jsem si myslel. Neškodná atrapa. Někdo 
vás okradl. A já tuším kdo.

Přišels mi na stopu dost rychle, 
Jardoslave.

Jo, Karel IV., nebo spíš šílenej vědec 
Maxim Zorb z jedné nejmenované 
vysoké školy. Už ti fakt přeskočilo?

Věří, že je opravdu Karel IV.? Snaží se 
znemožnit Masaryčku? 

Nesnažím. Já to udělám.

Rychle otoč! Pokračování na další straně...

Je to ten, kdo 
si myslím?

TZZZZ
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Domaximovals, 
Zorbe. VZAAACH

úhyb

brnk

skok

VZAAACH
Neříkej mi tak. Já-jsem-karel-čtvrtý!

Jasně, 
že seš! Teď už napořád.

Zachránil jste naše dobré 
jméno.

Vychladni, manažerko. Musíme najít 
Masaryka. Tuším, že kvůli transformátoru 
budeme mít co dělat s živým exemplářem.

Ve sklepení kampusu.

Pane 
Masaryk?!

Nemůžu uvěřit, že oživil sochu, jen aby se mu lépe kradla. 
Z jakého nebožáka asi zase naopak udělal sochu 
Zikmunda?*

*Na podzápletku o proměně v Zikmunda už nám nezbylo místo, ale prozradíme vám, že 
to bylo velmi dramatické, nicméně pro toho zrzka to nakonec dobře dopadlo.
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Domaximovals, 
Zorbe. VZAAACH

úhyb

brnk

skok

VZAAACH
Neříkej mi tak. Já-jsem-karel-čtvrtý!

Jasně, 
že seš! Teď už napořád.

Zachránil jste naše dobré 
jméno.

Vychladni, manažerko. Musíme najít 
Masaryka. Tuším, že kvůli transformátoru 
budeme mít co dělat s živým exemplářem.

Ve sklepení kampusu.

Pane 
Masaryk?!

Nemůžu uvěřit, že oživil sochu, jen aby se mu lépe kradla. 
Z jakého nebožáka asi zase naopak udělal sochu 
Zikmunda?*

*Na podzápletku o proměně v Zikmunda už nám nezbylo místo, ale prozradíme vám, že 
to bylo velmi dramatické, nicméně pro toho zrzka to nakonec dobře dopadlo.

Jsi přítel, cizinče? 
Nepřibližuj se, sic ti 
ublížím.

Ano, přítel!

Dokaž to!

Chjo, ti prezidenti.

Ách synků, sýýnků, domalísi? Tátíčék 
séé ptá, oralísi…

Tak přece jste našinci! Zavezte mě do 
Lán, potřebuji si nutně zarajtovat na 
svém statném uherském oři Hektorovi.

Odveďte si ho do laboratoře, ať můžete 
provést opětovnou skulpturizaci.

Myslím, že se na něj nejdřív budou chtít podívat neukojení 
doktorandi z psychologie, geriatrie, historie a experimentální 
biologie.

Práce je hotová. 
Teď k vaší odměně.

O chvíli později

Prý ho zahlédlo několik svědků  v 
naší botanické zahradě, jak voní 
ke květinám, obchází lidi a rozdává 
moudra.

Paní manažerko pro správu 
nedotknutelných symbolů, 
Masaryk nám utekl!

Tenhle předvyplněnej diplom z 
parakriminologie mi asi nepotvrdíte?

Tak na takový pátrání je mě už škoda, takže to bude úkol pro 
tebe, čtenáři, který jsi vydržel až do konce komiksu! Masaryk 
si volně běhá po celém Muni Extra. Najdi všech šest stránek, 
kde se nachází, sečti jejich čísla a se součtem vyraž na web 
muniquest.cz. Můžeš vyhrát trička nebo mikiny Masaryčky. 
Bacha, nenech se ale zmást jinýma transformovanýma 
sochama.

Konec?

blik



Nebo se jím staňte!
Jaké obory nabízí Masarykova univerzita? Jaké jsou podmínky pro 
přijetí a jaké to je na ní studovat? Na tyto otázky se dají najít odpovědi 
na mnoha místech a třeba i v tomto časopise. Bezprostřední zkušenost 
vysokoškoláků nebo přednášejících ale nikdy nemůže žádný materiál 
tohoto typu skutečně nabídnout. Proto vznikl projekt Ambasadorů 
Masarykovy univerzity.

Kdo jsou? Je to téměř 150 studentů na středních školách po celé České 
i Slovenské republice, kteří jsou neformální spojkou mezi univerzitou 
a studenty. „Projekt ambasadorů jsme spustili letos v květnu s cílem 
vytvořit skupinu mladých lidí, kteří budou šířit povědomí o Masarykově 
univerzitě mezi svými vrstevníky,“ uvedla Simona Pecková z odboru 
vnějších vztahů a marketingu, která se o ambasadory stará.

Náplní ambasadorské práce je zprostředkovat spolužákům novinky 
o studiu, jednotlivých oborech či přijímacích zkouškách. Mohou 
zajistit kontakt na některé z vědeckých pracovníků nebo na aktivity 
univerzity pořádané pro studenty středních škol.

Jedním z hlavních rysů projektu je důraz na neformálnost. „Stu-
denti středních škol, kteří se do projektu zapojili, mají většinou zájem 
na vysoké sami studovat a také mají lepší přístup ke spolužákům než 
například výchovní poradci. Mohou tak předávat informace o univerzitě 
mnohem lépe,“ domnívá se student politologie, hospodářské politiky 
a mezinárodních vztahů Vojtěch Šmíd. Na projektu spolupracuje jako 
dobrovolník ještě s jednou studentkou, Emou Kubovičovou.

Davida Pavláka, který se stal ambasadorem na Střední zdravotnické 
škole v Popradu, na ambasadorech nejvíc baví neformální styl komu-
nikace i způsob práce s lidmi. Sám studium na vysoké škole plánuje 
a tvrdí, že čím dříve se člověk o podmínky a život na univerzitě 
zajímá, tím lépe. „Jsem ve druhém ročníku, ale mám dobré vztahy i se 
čtvrťáky. Ti se hodně ptají například na přijímací řízení či podmínky 
přijetí,“ uvedl Pavlák.

Informace chce získat také septimánka Markéta Tichá z praž-
ského Gymnázia Nad Alejí. „Přihlásila jsem se jako ambasadorka, 
protože mi tento projekt přijde hodně zajímavý. Začínám přemýšlet 
o tom, kam půjdu studovat, a chtěla bych se podívat na Masarykovu 
univerzitu, zjistit, jak funguje, a pobavit se i se studenty a absolventy 
o jejich uplatnění po škole a o rozdílech mezi jednotlivými vysokými 
školami,“ řekla Tichá. Podobné informace podle ní zajímají i spolu-
žáky a také učitele z její školy, kterým by je chtěla zprostředkovat.

Kde najít víc 

muni.cz/ambassadors
facebook.com/AmbasadoriMu

twitter.com/AmbasadoriMU

ChCete se stát AmbAsAdorem 
mAsArykovy univerzity nA své 
škole? nApište nám nA 
ambasadori@muni.cz.
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Testy studijních předpokladů, zvané prostě téespéčka a zkracované 
jako TSP, fungují jako přijímací zkouška na Masarykovu univerzitu 
už od roku 2003. Unikátní testy, které vznikají přímo na univerzitě, 
mají ověřit schopnost mladých lidí studovat úspěšně na vysoké škole. 
Kromě fakulty sociálních studií a lékařské fakulty je využívají všechny 
zdejší fakulty.

Testy sestávají ze sedmi subtestů zaměřených na různé typy myš-
lení, dovedností a znalostí (viz tabulka). Za každou správnou odpověď 
dostane testovaný jeden bod, za špatnou se mu čtvrtina odečte. Otázka 
bez odpovědi je za nulu. Každý subtest sestává z deseti otázek. Na 
celkem sedmdesát odpovědí má uchazeč čas sto minut. Cílem není 
vyplnit všechno, ale nezpanikařit a mít toho co nejvíce správně.

Kde procvičit TSP

Většina zájemců o studium má z testů strach. Není však na místě. Stačí 
jen nepodcenit přípravu. Uchazeči mají možnost vyzkoušet si příklady 
z minulých let online na webových stránkách www.muni.cz/tsp/ 
a zdarma se tam také procvičit v e-kurzu nebo na interaktivním TSP.

Přestože se testy vyvíjejí, jejich základ zůstává stejný. „V TSP 
žádné významné změny nechystáme, struktura testu, hodnocení 
odpovědí i čas administrace zůstanou v roce 2014 stejné jako 
v minulém roce. Typy úloh v jednotlivých subtestech se ale samo-
zřejmě změnit můžou,“ uvedla koordinátorka přijímacího řízení 
Helena Klimusová.

Jiné přijímačky na dvou fakultách

Odlišné přijímací zkoušky jsou na lékařské fakultě, která má vlastní 
vědomostní testy, a na fakultě sociálních studií. Ta zvolila pro hodno-
cení zájemců testy Obecných studijních předpokladů v kombinaci 
s testem Základy společenských věd. Tyto zkoušky studenti skládají 
v rámci Národních srovnávacích zkoušek. Bližší informace najdou 
zájemci na webu společnosti SCIO www.scio.cz, která testy při-
pravuje.

Text: Eva Řeháková

Foto: Martin Kopáček

PERCENTIL
Po vyhodnocení přijímacích zkoušek, ať už je to TSP, nebo testy 
společnosti SCIO, se člověk jako první dozví svůj percentil. Co to 
je? Percentil vyjadřuje, kolik procent uchazečů podalo nižší nebo 
stejný výkon jako vy. Maximální hodnota je sto, minimální nula. 
Takže čím víc, tím líp pro vás.

SUBTESTY TSP
NUMerIcKé MyŠleNí
KUlTUrNí PŘehled
syMbolIcKé MyŠleNí
aNalyTIcKé MyŠleNí
KrITIcKé MyŠleNí
ProsToroVá PŘedsTaVIVosT
VerbálNí MyŠleNí

UKáZKY Z TESTU STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADů
Které slovo z možností a) až e) se mezi ostatní nehodí?
a) porážka, b) dorážka, c) srážka, d) narážka, e) drážka

Tvrzení X: „Jestliže se učím anglicky, neučím se italsky.“ Která 
z následujících tvrzení jsou ekvivalentní tvrzení X?
1. Neučím se anglicky nebo se neučím italsky.
2. Jestliže se učím italsky, pak se neučím anglicky.
3. Jestliže se neučím anglicky, pak se učím italsky.
a) Pouze 2. a 3.
b) Všechna.
c) Pouze 2.
d) Pouze 1. a 2.
e) Pouze 3.

Správné řešení: e), d)

MAGAZÍN MASARYKOVY UNIVERZITY – 21Vidím hranice svého rozumu, ale  
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V ruce drží diář s krtečkem a na otázku, co má na Brně nejradši, 
odpovídá výčtem oblíbených kaváren. Přestože si Helen Pelipecki, 
rodilá Brazilka s polsko-španělskými kořeny, vybrala místo ke studiu 
spíše z citových důvodů, rozhodnutí odejít do Brna rozhodně nelituje.

Helen život příliš nešetřil. O matku přišla už v dětství, a když jí 
zemřel otec, přerušila si studium na univerzitě v Sao Paulu a utekla od 
hořkých vzpomínek do Spojených států. „Táta mi pár dní před tím, než 
umřel, koupil letenku do Ameriky. A já jsem šla, protože mě v Brazí-
lii nic nedrželo,“ říká Brazilka, která od té doby svou rodnou zemi 
nenavštívila. V USA se její život obrátil českým směrem. V Atlantě ji 
kamarádka seznámila s jedním Brňanem, kterého dnes Helen nazývá 
„my boyfriend“. A když se její přítel vracel do rodného Brna, Helen 
odjela s ním.

Brazilka, která studuje italštinu a portugalštinu, tu dnes píše bakalář-
skou práci a vyřizuje potřebnou administrativu, aby mohla na Masary-
kově univerzitě dělat i státnice. „Závěrečná práce je to poslední, co mi 
chybí k bakaláři,“ říká Helen, která plánuje, že tady bude pokračovat 
i na magistrovi. V mezičase pracuje v International Student Clubu 
a pomáhá cizincům, kteří jsou v Brně ztracení stejně, jako byla první 
dny ona. Zájemce mezi zahraničními studenty pak učí brazilskou por-
tugalštinu.

Mezi studiem v Brazílii a v Česku vidí Helen velké rozdíly. „My 
míváme výuku každý den na celé dopoledne, a tady do školy ráno 
nikdo chodit nechce. Jenže v Brazílii je běžné, že studenti musí hodně 
pracovat, aby si vydělali na bydlení nebo na dopravu. Ráno chodíme 
do školy a odpoledne do práce,“ vysvětluje Brazilka. Prý to není pro 
každého, protože kvůli práci studentům na učení nezbývá moc času 
a bakaláře tam běžně studují pět let. „Já jsem první z rodiny, kdo šel 
na univerzitu, takže to musím zvládnout. Všichni to ode mě čekají,“ 
přiznává Helen.

Na druhou stranu obdivuje českou schopnost diskutovat. „V tom 
mají Brazilci mezery. My sice hodně mluvíme, ale často to nemá 
žádný hlubší obsah. Vy dokážete skvěle debatovat o svých názorech 
a myšlenkách. Asi to ale bude tou zdejší kavárenskou kulturou,“ míní 
Helen. To je také další věc, kterou má na Česku ráda. Mezi její nejob-
líbenější místa v Brně patří právě kavárny.

„Problém je tady ale v tom, že bez češtiny se cizinec moc 
nedomluví,“ svěřuje se přece jen s drobnou výtkou Helen, která až 
po roce začíná pomalu rozumět, co si Češi kolem ní povídají. „Je to 
skvělé, i když na to, co slyším, ještě nedokážu odpovědět. Musím se 
učit,“ usmívá se Brazilka.
Text: Jana Šavelková

Foto: Martin Kopáček

MáTe ŠTěsTí, Že PŘI ŠKole NeMUsíTe 

ŘíKá brazIlsKá sTUdeNTKa

Češi dovedou skvěle 
debatovat.
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Jaké složení účinných látek musí mít Cannabis sativa, tedy konopí seté 
(známé prostě jako tráva), aby pomohlo pacientům například s Parkin-
sonovou chorobou? Jak zaručit, že užívaná odrůda bude mít stále 
stejné složení, a tedy i účinky? Otázky, na které čeští vědci nemají 
a nemůžou mít odpovědi. Konopí s vyšším obsahem psychotropních 
látek, které se využívá v léčbě, totiž nemohou pro výzkumné účely 
pěstovat.

Na toto omezení narazila i studentka molekulární biologie a gene-
tiky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity Kateřina 
Tejkalová. O konopí se zajímá jako o léčivou bylinu a kvůli svému 
výzkumu se vydala na dva semestry do Holandska. Pracuje tam ve 
skupině zabývající se chemickým složením těchto rostlin.

„Cannabis je zastoupená celou řadou odrůd, které vznikly buď přiro-
zeně, nebo umělým šlechtěním. Dnes se jejich počet odhaduje na více 
než tisíc. I když má většina z odrůd svá jména, tak nikdy nevíte, jaké 
složení účinných látek a v jakém poměru bude mít dospělá rostlina,“ 
upozorňuje na zásadní problém studentka.

Výjimkou je léčebné konopí, které se do Česka zatím dováží ze 
zahraničí. U něj jsou daná pravidla pěstování, kdy rostliny musejí 
dostávat například přesně stanovená množství hnojiv a vody, jsou izo-
lované od okolí a kontrolované, zda mají správné a především stále 
stejné složení. „To je podmínka pro to, aby bylo konopí jako lék bez-
pečné. Když si někdo pěstuje rostlinu na zahradě, nikdy nedosáhne 
stejného složení kvůli měnícím se přírodním podmínkám,“ uvádí 
Tejkalová.

Není tráva jako konopí

I když je prokázané, že konopí pomáhá při snižování svalového 
napětí a nitroočního tlaku, proti křečím nebo podporuje chuť k jídlu, 
účinky jsou vždycky individuální. Účinnými látkami v konopí jsou 
kanabinoidy, především THC (tetrahydrokanabiol) a CBD (kanabi-
diol). „Působí obecně jako relaxanty,“ poznamenává studentka s tím, 
že některé druhy těchto látek vytváří naše tělo dokonce samo. „Nej-
známější je anandamid, jehož název je odvozený ze sanskrtského slova 
ananda, což znamená blaženost.“

Kromě přírodních zdrojů účinných látek z konopí se v medicíně uží-
vají i syntetické látky. Jejich výhodou je poměrně jasný účinek a také 
menší legislativní problémy. „Zjistilo se však, že přírodní extrakty 
fungují lépe než syntetické léky,“ doplňuje Tejkalová.

V otázce legalizace konopí je však opatrná. „Podporuji formu 
prodeje v lékárnách, a případnou další legalizaci jen za určitých pod-
mínek. Ne každý ví, co může užívání konopí způsobovat. Má totiž 
i vedlejší účinky,“ uvádí Tejkalová. Zdůrazňuje, že konopím se nelze 
předávkovat a neohrožuje ani hlavní životní funkce, může však způ-
sobovat například krátkodobé výpadky paměti, slabé závratě nebo 
výkyvy nálad.

Přesto by studentka chtěla přispět k očištění pověsti této rostliny. 
„Víme, že je to droga, ale je to také jedna z nejstarších léčivých rost-
lin využívaných člověkem. Zakazovat se začala vlastně až začátkem 
minulého století,“ dodává Tejkalová.
Text a foto: Ema Wiesnerová

Konopí je jedna z nejstarších 
léčivých rostlin využívaných 

člověkem.

Pro PacIeNTy Na PŘedPIs, 
Pro Vědce Vůbec
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VYSVĚTLIVKY:

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

 budovy MU

 sportoviště MU

FX  označení budov MU

3  označení kolejí MU

 označení sportovišť MU

 nemocnice

 poliklinika

 hasiči

 policie

  pošta

 informace

 plavecký bazén

 hotel

  muzeum

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Koleje a menzy
www.skm.muni.cz

Rektorát MU
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, tel.: 549 49 1011LF
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Léta sbírání vzorků v okolí polární stanice Johanna Gregora Mendela 
na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě se mikrobiologům vyplatila. Po 
několika letech jejich zkoumání popsali novou bakterii z rodu Pseu-
domonas. Půdní mikroorganismus pojmenovali Pseudomonas prosekii 
podle iniciátora vzniku stanice profesora Pavla Proška.

Z více než tisícovky vzorků, které výzkumníci odebrali v okolí 
stanice provozované Masarykovou univerzitou, izolovali 12 kmenů 
nové bakterie. „Zjistili jsme, že máme bakterie, které nejsou podobné 
ani příbuzné ničemu, co bylo doposud v rámci rodu Pseudomonas 
známé. Po dokončení odborných analýz jsme nakonec prokázali, že 
se jedná o nový druh,“ uvedl Ivo Sedláček z ústavu experimentální 
biologie přírodovědecké fakulty.

Charakterizovat novou bakterii není rozhodně jednoduché. V ode-
braných vzorcích je totiž celá řada mikroorganismů, z nichž mnohé 
zůstávají pro vědu stále neznámé. Jde o takzvaně nekultivovatelné 
organismy, kterým zatím výzkumníci neumí zajistit správné podmínky 
pro růst v laboratoři, a nemohou je tedy prozkoumat.

„Při ekologických studiích, mezi něž patří i průzkum mikrobiálního 
osídlení na ostrově Jamese Rosse, se snažíme v odebraných vzor-
cích zachytit co nejširší spektrum kultivovatelných mikroorganismů. 
Vzorky tedy dáváme na co největší počet vhodných kultivačních médií 
a vyroste nám něco, co v laboratoři nazýváme zoologickou zahradou,“ 
popsal Sedláček začátek průzkumu.

Bakteriologové pak takzvaně odpichují morfologicky odlišné kolo-
nie bakterií a dál je kultivují na různých médiích. Kolonie se odlišují 
podle jiného vzhledu, zabarvení, konzistence či tvaru. Výzkumníci 
se jejich odběrem postupně snaží získat čistou kolonii jednoho druhu 
bakterie, kterou pak podrobí morfologickým, biochemickým, fyzio-
logickým i molekulárně biologickým expertizám.

„Součástí procesu při popisu nové bakterie je pak také stanovení 
rozlišujících znaků, které odlišují nový druh od příbuzných bakterií. 
Mohou to být například teplota či salinita prostředí, v němž se bakterie 
množí,“ doplnil bakteriolog. Rozlišovací znaky se pak používají při 
dalším výzkumu – vědci nemusí dělat pro všechny mikroorganismy 
ve vzorku všechny testy, ale pouze ty rozlišovací.

Objev nové antarktické bakterie nemusí být poslední. Vědci 
zpracovávají další vzorky, které pomohou popsat velkou bio-
diverzitu mikroorganismů na tomto kontinentu a případně nalézt 
i jejich praktické využití. Současná znalost světa bakterií je totiž 
velmi omezená. Podle Sedláčka je v současnosti popsáno 12 až 15 
tisíc bakteriálních druhů, což je podle některých odhadů jen jedno 
až tři procenta z počtu, které jsou vědci schopni v laboratořích 
kultivovat.

Text: Ema Wiesnerová

Foto: Archiv muni.cz

VědcI PoPsalI NoVoU 

 
z aNTarKTIdy

experti odhadují, že známe jen 

několik procent druhů bakterií 

žijících na zemi.
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Práce je to, co nikdo 
nechce dělat.



Úspěchy ve středoškolské odborné činnosti, v soutěžích či stážích a také 
aktivní přístup ke studiu a vědeckému zkoumání. To všechno může 
studentům Masarykovy univerzity otevřít dveře do Studentského vědeckého 
klubu. V jarním semestru se setkání klubu účastnilo na 25 studentů, kteří 
měli možnost setkat se se zajímavými osobnostmi jak z humanitních, tak 
z přírodovědných oborů a diskutovat o odborných tématech.

Právě vytváření nových, neformálních vztahů mezi studenty 
odlišných oborů je jedním z cílů klubu. Stejně důležitá je pak taky 
podpora a motivace talentovaných lidí, kteří mají zájem o vědeckou 
práci. „Vyhledáváme studenty zapálené pro svůj obor. Členy klubu 
proto pečlivě vybíráme,“ uvedla Jana Posltová z rektorátu, která má 
projekt na starosti.

Studentský vědecký klub však není jediným místem, kde se mohou 
nejen studenti Masarykovy univerzity dozvědět, co nového ve vědě 

se děje na půdě univerzity. Od počátku letošního roku funguje nový 
webový portál věda.muni.cz, který se právě na vědecké bádání a úspě-
chy zaměřuje. Kromě aktuálních zpráv nabízí také řadu zajímavostí 
z oblasti vědeckého výzkumu a miniseriál vědecko-populárních videí 
pod názvem Badatelna, jehož první díly se věnovaly zajímavým jevům 
z oblasti fyziky.

Lidé, které zajímá popularizace vědy, mají i další možnosti. Letos 
se konal první univerzitní Science slam, na němž pět vědců před-
stavilo zábavnou formou svůj výzkum. Další možnost dozvědět se 
něco nového a zároveň se pobavit při vědeckém divadle bude už v lis-
topadu. A v dalším představení už budete možná účinkovat vy!

Text: Ema Wiesnerová 

Foto: Aleš Ležatka

V klubu se potkávají 
talentovaní studenti 

napříč obory.

UNIVerzITNí KINo scala oTeVírá
Do slavného brněnského kina Scala se v říjnu po téměř dvou letech vrací diváci. Jeho 
provoz obnovuje Masarykova univerzita ve spolupráci se společností Aeropolis, která 
zajistí celoroční program filmové produkce. Kino se má stát místem pro setkávání stu-
dentů, akademiků a všech, kteří v Brně bydlí, studují, pracují nebo sem jen zavítají.

Studenti Masarykovy univerzity se do tvorby programové nabídky kina aktivně 
zapojí v rámci projektu Studentské kino. Budou zajišťovat pravidelné projekce spojené 
s odbornými úvody, besedami a dalšími aktivitami. 

Konkrétní výukové kurzy připravuje pro Scalu filozofická fakulta. Kinosál bude kromě 
filmových projekcí sloužit i pro akademické obřady, jako jsou imatrikulace nebo pro-
moce. Foyer oživí výstavy studentských prací.

Kino je na stejném místě 

už od roku 1929.
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Jak se tak člověk dostane k práci u Ústavního soudu?
Tak, že se už v průběhu studia zajímá o obory, které s ústavním 
soudnictvím souvisejí. Vedle práv jsem studoval i politologii a začal 
jsem se docela rychle profilovat. Už někdy od třetího ročníku jsem 
pracoval na Mezinárodním politologickém ústavu MU, kde byli 
i ústavní právníci, od kterých jsem se hodně naučil, a začal jsem také 
publikovat. V právní linii jsem navíc pravidelně docházel na praxi do 
advokátní kanceláře.

Rovnou po škole jste ale na Ústavní soud nezamířil.
Po škole jsem koketoval s tím, že bych nastoupil jako koncipient 
do advokátní kanceláře v Praze, ale životní náhoda tomu chtěla, že 
jsme se s advokátem neshodli na tom, jestli jde praxe dohromady 
s vědeckou dráhou. Po pár dnech v Praze jsem se vrátil do Brna 
a nastoupil do kanceláře veřejného ochránce práv k doktoru Motejlovi. 
Mohl jsem při tom působit na univerzitě a to mi vyhovovalo.

U ombudsmana jste ovšem moc dlouho nepobyl. Nesedlo vám to 
tam?
Byla to hodně mediační práce. S každou kauzou se musíte velmi peč-
livě seznámit, pak jedete na šetření na příslušný úřad a řešíte spor mezi 
stěžovatelem a úředníkem. Navíc tam na mě zbyla oblast stavebního 
práva, což nebyl úplně můj šálek kávy. Otakar Motejl to ale velmi 
rychle poznal a dával mi i jiné příležitosti. Dával jsem tak dohromady 
i jeho první, a ne zrovna populární návrh k Ústavnímu soudu na zru-
šení regulace nájemného. I touto prací jsem si jen potvrdil, že ústavní 
právo je ten směr, kterým bych se rád vydal. A protože jsem měl už 
ze studií řadu kontaktů, setkal jsem se s Eliškou Wagnerovou, která 
byla tehdy nominovaná na ústavní soudkyni. Neznali jsme se osobně, 
ale věděla o mně, protože jsme už společně něco publikovali, a navíc 
jsme si padli do oka, takže jsem se stal asi po roce u ombudsmana 
jejím asistentem.

Čím si vás ústavní právo získalo?
Je to vlastně úplný základ, na kterém stojí celá organizace naší 
společnosti. To je na ústavě naprosto fascinující, že se od ní odvíjí 
celý právní řád. Definuje základní hodnoty i pravidla komunikace 
mezi ústavními orgány. Má navíc své důsledky v našem každodenním 

Má doPad Na KaŽdodeNNí 

Ústavní soud je coby nejvyšší česká soudní 
instance pro mnohé vystudované právníky 
zásadní metou v jejich kariéře. Ivo Pospíšil, 
který na Masarykově univerzitě vystudoval 
práva a politologii, se tam dostal už jako 
čerstvý absolvent. Začal dělat asistenta 
tehdy nově nastupující soudkyni Elišce 
Wagnerové. Dnes už Pospíšil jako generální 
sekretář dohlíží na to, aby celá tato instituce 
každý den fungovala tak, jak má.
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dával trochu najevo, že jít tím druhým směrem by bylo lepší. V září 
jsem to ale šel zkonzultovat s vedoucím na politologii Petrem Fialou, 
pozdějším rektorem a ministrem školství, který mi řekl, že jsou lidé, 
kteří zvládají studovat obojí. A tak jsem do toho šel.

Co vás bavilo víc?
Musím říct, že v průběhu studia vítězila spíš ta politologie. Prostředí 
nově se formující fakulty sociálních studií bylo velmi tvůrčí, tehdy 
nás ještě nebylo tolik, dobře jsme se znali a učitelé se nám hodně 
věnovali. Intelektuálně to navíc bylo ohromně stimulující i proto, že 
pluralita názorů byla na tehdejší politologii obrovská. Právo mám 
spíš za řemeslo, které je sice intelektuálně zajímavé, ale základem 
je exaktní znalost, bez toho se neobejdete. Samozřejmě můžete mít 
nadstavbu v podobě znalosti judikatury a filozofických základů, ale 
pořád je to v jádru řemeslo.

Nemrzí vás tedy zpětně ta volba oborů? Neměnil byste?
Zpětně mě trochu mrzí, že jsem pustil filozofii, ale člověk nemůže 
stíhat všechno. Koketoval jsem navíc trochu i s žurnalistikou a soci-
ologií, kde jsem si zapisoval některé kurzy, takže by toho bylo už 
moc. Co mě trochu mrzí je, že jsem nevyužil příležitosti vyjet někam 
dlouhodobě do zahraničí. Za nás nebyly ty možnosti ještě tak rozvi-
nuté, dnes už je to standard.

Jak vás tak poslouchám, měl jste to hrozně nabité, užil jste si 
vůbec studentský život?
No samozřejmě. Vždycky to ale bylo napojeno na akademickou sféru. 
Často se chodilo do hospody s učiteli z politologie a pseudointelek-
tuálně se kecalo. V tomto směru jsem si užil až až. Když se kdysi 
jednoho mého kolegy ptali v televizi na studium na právnické fakultě, 
a jestli je to těžké, řekl: Jestli se člověk neuchlastá, tak dostuduje. 
Takhle bych to úplně neviděl, ale ten čas jsem si na to samozřejmě 
taky udělal. Vedl jsem tedy klasický studentský život, kombinující 
studium, zábavu i práci. Od všeho trochu.

Text: David Povolný

Foto: Martin Kopáček

životě. Součástí ústavního pořádku je totiž i Listina základních práv 
a svobod, z jejíchž garancí čerpáme na každém kroku. Třeba když 
jdu do supermarketu a je tam bezpečnostní kamera, která mě snímá. 
Jako ústavnímu právníkovi mi hned naskakuje, jestli na to mají povo-
lení a jestli mě řádně upozornili, že jsem takto sledován. Jinak je to 
totiž už z hlediska ústavy protiprávní. Potom je na ní pozoruhodné 
i to, že zdaleka ne všechna pravidla chování jednotlivých ústavních 
aktérů jsou v ní výslovně napsána. Většinu z nich musíte dovozovat 
z předchozí praxe, tzv. ústavních zvyklostí, a samozřejmě z obecných 
principů, na nichž je ten který ústavní a politický systém vystavěn. 
Zde si nevystačíte s psaným textem, jak se mylně domnívá současný 
prezident. Ústavní právo má tudíž velmi blízko i k mému druhému 
oboru, tedy politologii.     

U soudu jste se vypracoval úplně odspodu. Od asistenta soudkyně 
to pokračovalo přes šéfa analytického odboru ke generálnímu 
sekretáři. Co teď vaše práce obnáší?
Soud se člení na úsek správy soudu a úsek výkonu soudu. Já šéfuju té 
části, která se zabývá výkonem soudnictví, tedy ne samozřejmě soud-
cům samotným, ale je pode mnou analytický a soudní odbor a referát 
vnějších vztahů. Takže mám pod sebou lidi, kteří dělají servis soud-
cům v podobě různých rešerší nebo zpracování judikatury, dohlížím 
na komunikaci s médii, na udržování zahraničních vztahů s ostatními 
ústavními soudy a tak dále. Je to hodně manažerská funkce, ale cho-
dím třeba také na zasedání pléna Ústavního soudu, což znamená, 
že stejně jako soudci musím číst spisy a být připravený na jednání. 
Nemám ale samozřejmě hlasovací právo.

Bylo to promyšlené rozhodnutí jít studovat politologii a právo 
zároveň?
Promyšlené jsem to v těch 18 letech určitě neměl. Právo mě při-
tahovalo navzdory tomu, že jsem z akademické rodiny a široko 
daleko nikdy žádný právník nebyl. Chtěl jsem ale dělat něco, co bude 
praktické. Primárně jsem se tedy hlásil na práva, a kdyby to náhodou 
nevyšlo, tak jsem zkusil ještě politologii v kombinaci s filozofií. Vyšlo 
nakonec obojí, takže jsem celé prázdniny řešil, čemu dát přednost. 
Už na přijímačkách se mě profesor Strmiska ptal, jestli si uvědomuju, 
k čemu mi v praxi kombinace filozofie a politologie bude, čímž mi 

Ústavní právo má velmi  

blízko k politologii.
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hi, eva. zdravím se skotska. Už 
se do brna moc těším a děkuju, že se 
mě ujmeš. byl bych jinak ztracený jako 

ship without a sail.

sympaťák, 
stát se tutorkou pro 

zahraniční studenty byl 
fakt super nápad!

Welcome to 
brno, david.

ahoj, evo. 
here I have a tárek 

for you.

Škola 
nice, tutor nice. 
Tady to asi bude 

nice.

Tohle jsou 
koleje, je tu i menza, 

na fakultu to máš kousek 
pěšky, do města pár 

minut tramvají.

Foto: Katarína Jablonská
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a tak začal nový semestr...
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o dva měsíce později.

Ty final tests 
nejsou vůbec 

easy, aspoň že jdu 
večer s evou na 

coffee.

jsem ráda, žes 
přestal všude nosit tu 
sukni. lidi se po tobě 

dost dívali.

a já pořád říkal to myself, why oni 
mě nechtějí pustit na pánské záchody. but you 

have to come studovat příští semestr do edinburgh 
a poznat i naše kultura.

byl to nejlepší 
semestr mého 

života!

see you soon in 
edinburgh!

Práce tutora ale jednou návštěvou nekončí.

hello, eva.

Welcome to brno, diego.



Príbeh Evy a Honzu by bez problémov mohol byť inšpiráciou pre 
dobrý seriál. Eva Medvecová, krásna krehká blondína, Slovenka, pri-
chádza študovať do Brna na Masarykovu univerzitu francúzsky jazyk 
a literatúru. Na párty na internáte u kamarátov občas vídava Honzu 
Rezka, snedého a pohľadného sebavedomého Čecha, študenta hospo-
dárskej politiky. Nebol by to ale správny seriálový príbeh, ak by im 
v ceste k dokonalému šťastiu nestála kopa prekážok. Okrem toho, že 
sú v tej dobe obaja zadaní, si vlastne ani tak celkom nepadnú do oka. 
„Pamätám si, že predtým som si myslela, že je Honza namyslený, že 
sa predvádza a je arogantný. A ty si si tiež o mne myslel samé zlé veci, 
nie?“ obracia sa Eva na Honzu a ten priznáva, že Eva sa mu spočiatku 
zdala byť chladná a nedostupná.

Napätý divák očakáva zlom v deji. Ten prichádza, keď sa obaja 
stretávajú na oslave kamarátkiných narodenín, práve v dobe tesne po 
ukončení ich predchádzajúcich vzťahov. Táto skúsenosť sa pre nich 
stáva spoločnou témou a zisťujú, že majú vlastne rovnaký pohľad na 
vec. Predstavujú si priateľstvo s výhodami, ktoré ich nebude nijako 
obmedzovať a zaväzovať. Dohodnú sa na spoločnej schôdzke a divák 
jasá – bitka však ešte vyhratá nie je.

Tradične ako v seriáloch, šťastena ich spoločnému stretnutiu zdan-
livo nepraje. Honza, zrejme s hlavou popletenou od Evy, nastúpi na 
zlý autobus opačným smerom a na prvé rande hodinu a pol mešká. 
Eva to však našťastie vezme s humorom: „Som čakala celá oblečená, 
namaľovaná pri dverách s myšlienkou: Bože, on si to rozmyslel! Bolo 
to vtipné.“ A tak naša takmer seriálová dvojica víťazí nad prekáž-
kami osudu a vydáva sa na spoločnú cestu. Po čase obaja zisťujú, že 
zo začiatku vzťah bez záväzkov prerastá do čohosi omnoho hlbšieho 
a z Evy a Honzu sa stáva zamilovaný pár so všetkým, čo k tomu patrí. 
Happy ending.

Rokfort, Bradavice a šajska.

Nie je to však len romantická zápletka, ktorá je dôležitá. V skutočnom 
živote v Brne na Masarykovej univerzite stretnete zmiešaných čes-
koslovenských párov mnoho. Masarykova univerzita je každoročne 

z mnohých dôvodov obľúbenou študijnou destináciou mnohých Slová-
kov a Sloveniek. „Ja osobne som si Masarykovu univerzitu vybrala, 
pretože poskytuje skvelé možnosti zahraničných výjazdov, stáží 
a projektov. To je v mojom študijnom obore žiadané,“ vysvetľuje Eva 
a dodáva, že taktiež na univerzite oceňuje atmosféru nabitú nadšením. 
„Študenti sú aktívni, veci ich zaujímajú, neberú svoje štúdium tak, že 
si to proste odchodia a tým to končí.“ A o tom, že medzi Slovákmi 
a Češkami, či Slovenkami a Čechmi to iskrí, niet pochýb. Eva 
priznáva, že sa Honzom pred kamarátkami chváli a Honza vraj zas už 
v pätnástich vyhlásil, že za ženu chce Slovenku. „Každý, kdo uslyší, 
že mám Slovenku, mi řekne: Tybrďo Slovenka! Myslím, že díky slo-
venštině ženy působí mnohem víc něžně a sexy.“

Dynamika československého páru môže mať mnoho výhod. Pre Evu 
a Honzu je to hlavne neustále obohacovanie prostredníctvom kult-
úrnych rozdielov či možnosť precestovať Českú republiku i Slovensko. 
Zábavné je i neustále vzájomné československé doťahovanie sa, či 
už je to téma Čechov v Tatrách, alebo slovenských národnostných 
menšín. Svoje čaro má aj objavovanie rôznych zákutí českého a slo-
venského jazyka. „Kameňom úrazu je Harry Potter. Nedokážeme sa 
dohodnúť, či je lepší Rokfort, alebo český preklad Bradavice. Honza 
tiež nerozumie východniarskemu nárečiu a ja som donedávna netušila, 
čo znamená, že mi padá šajska,“ smeje sa Eva.

V ďalšej sezóne uvidíte...

Eva i Honza tento rok plánujú ukončiť svoje bakalárske štúdium 
a potom pokračovať v zahraničí. „Žádná země mě zatím pro další stu-
dium nenadchla tak jako Dánsko,“ vysvetľuje Honza a Eva prikyvuje. 
Spoznávanie nových kultúr je ich spoločným koníčkom, čo dokazuje 
nie len ich československý vzťah, ale aj plány do budúcna. „Radi 
by sme najprv skúsili žiť v rôznych kultúrach a nevylučujeme, že sa 
potom jedného dňa vrátime do Česka alebo na Slovensko,“ vysvetľuje 
Eva. Ďalšie plány Evy a Honzu nám tak dávajú prísľub zaujímavých 
zápletiek do ďalších kapitol ich spoločného príbehu.
Text a foto: Katarína Jablonská

ČesKosloVeNsKých PároV
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Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, 
kdo jsi.



TIPy Pre sloVáKa V brNe
Buď študentom so všetkým,  
čo k tomu patrí. A po slovensky!

Vďaka medzivládnej dohode medzi Českou a Slovenskou republikou 
môžeš študovať a písať všetky práce, skúšky a testy v slovenskom 
jazyku, študuješ bez akéhokoľvek školného, máš nárok na štipen-
diá a môžeš sa plnohodnotne účastniť študentského života v tvojom 
rodnom jazyku – byť členom spolkov, vysielať v študentskom rádiu či 
kandidovať do akademického senátu a podobne. Lákavá v porovnaní 
so slovenskými školami je aj cena za prihlášky na Masarykovu 
univerzitu, ktorá sa zvyčajne pohybuje iba okolo 400 korún českých 
(približne 16 eur).

Využívaj študentské výhody

Ako slovenský študent v Brne máš nárok na zľavu na mestskú dopravu 
i na vlak, ale len na trať z miesta štúdia do hraničného priechodu 
najbližšie tvojmu miestu bydliska. Na oboje je potrebné vybaviť si 
zvláštne preukážky, napríklad na hlavnej stanici v Brne. Český štu-
dentský preukaz ISIC neplatí ako zľavová preukážka tak, ako to 
možno platí kamarátom so slovenským ISICom, a to ani na slovenské 
vlaky – tu je opäť potreba vybaviť si špeciálnu preukážku. Čo sa auto-
busov týka, záleží na konkrétnom prepravcovi, či poskytuje študent-
ské zľavy na ISIC. Ako slovenský študent máš nárok napríklad aj na 
lekárske ošetrenie, zvýhodnené bankové účty a paušály mobilných 
operátorov.

Začleň sa do slovenskej komunity

Takmer každý desiaty študent Masarykovej univerzity je Slovák, 
a tak Ti bude rodná vlasť pripomínaná každú chvíľu. Ak by ti ale 
bolo extrémne clivo (po česky „by se ti moc stýskalo“), môžeš sa stať 
členom Obce Slovákov v Brne, či aspoň sledovať Slovákov v Brne na 
facebooku: https://www.facebook.com/slovaci.v.brne. Alebo si zájsť 
do slovenskej reštaurácie na halušky.
Text: Katarína Jablonská

rozUMejMe sI NaVzájoM
         / rozUMějMe sI NaVzájeM
tramvaj, šalina (v brnenskom slangu – hantec) električka. 
 električenka je potom šalinkarta.
nádraží stanica
jízdenka cestovný lístok
zpoždění meškanie
jít (já jdu) ísť pešo
jet (já jedu) ísť dopravným prostriedkom
koleje vysokoškolské internáty
pokoj izba, ale i kľud
bydlení bývanie
kouření fajčenie
topení kúrenie
žízeň smäd
škopek (brnenský hantec) pivo 
hospoda krčma
láhev fľaša
zacálovat (brnenský hantec) zaplatiť 
nudle rezance, slíže
nádobí riad
brambor zemiak
houska žemľa
svačina desiata i olovrant
napovídat našepkávať
počítačová složka počítačový priečinok
tužka ceruzka
propiska – pero 
 (ale atramentové pero sa po česky povie ,,pero“)
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Brno je coby univerzitní město pro studium jako stvořené. Přesto 
neškodí čas od času změnit prostředí a nasbírat zkušenosti i jinde. 
Studijní výjezd do zahraničí je dnes už běžná věc, a kdo opravdu chce, 
vždycky se někam dostane.

Jen v loňském roce se na zahraniční vysoké školy podívalo téměř 
2000 studentů Masarykovy univerzity. Rozsáhlá síť partnerských škol 
navíc nabízí nepřeberné množství možností, kam se vypravit, a zdejší 
Centrum zahraničních studií zase každému poskytne kompletní servis.

Evropa nebo zámoří

Zlepšení jazykových dovedností, samostatnost, ale také spousta 
zážitků a nových přátel z jiných zemí. Studenti, kteří už mají 
zahraniční pobyt za sebou, nedají na měsíce strávené za hranicemi 
dopustit. Nejznámějším programem, který umožňuje vycestovat, je 
Erasmus. Studenti Masarykovy univerzity přes něj mohou vyjet nejen 
na studijní pobyt, ale také pracovní stáž. Je možné navštívit různé 
evropské země, od Finska přes Itálii až po Portugalsko.

Evropou však zahraniční pobyty nekončí. Zájemci, kteří touží 
vyrazit za oceán, si mohou vybrat z velkého počtu dalších programů. 
Například ISEP umožňuje navštívit univerzity v Americe, Asii, Africe, 
nebo i Austrálii. Zkušenější studenti si mohou sami domluvit studium 
na univerzitě podle svého výběru kdekoliv na světě. I na takový pobyt 
se dá získat stipendium, které člověku z velké části výlohy pokryje.

Prázdninový výjezd či mezinárodní projekt

Kdo se z jakéhokoliv důvodu bojí vyrazit na studijní pobyt v akade-
mickém roce, může si nejprve vyzkoušet kratší výjezd o prázdninách. 

Odpadne tak povinnost získat kredity na zahraniční univerzitě. Stu-
denti si splní školní povinnosti v Česku a na letním pobytu se mohou 
bez strachu ze zkoušek pořádně zdokonalit v jazyce nebo se něco 
přiučit v krátkém kurzu. Podobné výjezdy nabízí nejen univerzitní 
Centrum zahraničních studií, ale také různé studentské organizace.

Například spolek AIESEC pořádá šesti – až osmitýdenní kulturní 
stáže, kde má student obvykle zdarma ubytování a stravu. Je možné 
vycestovat například do Rumunska, Indonésie a dalších zemí. Letní 
univerzity za málo peněz v různých koutech Evropy organizuje zase 
spolek AEGEE. Výjezdy jsou nabité programem zaměřeným na kul-
turu, sporty, osobní rozvoj a další.

Text: Eva Řeháková   Foto: Archiv Centra zahraničních studií MU

(NejeN) erasmus v BrNě
Brno je městem nejen českých studentů. Masarykova 
univerzita přijímá každoročně stovky posluchačů ze zahraničí, 
kteří zpestřují zdejší studentský život. Zahraniční kamarády 
a cenné kontakty proto můžete získat, aniž byste překročili 
hranice města. Nejlíp se to dělá, když se zapojíte do činnosti 
International Student Clubu. Můžete se stát přímo tutorem, 
tedy průvodcem zahraničních studentů. A pokud máte spole-
čenského ducha a organizační schopnosti, je možné zapojit 
se i do organizace různých akcí pro cizince. Víc najdete na 
isc.muni.cz.

KaM se dá VyrazIT 
Na zahraNIČNí sTUdIjNí PobyT? 

Více Na czs.MUNI.cz.
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Ubytování v kampusu nad pralesem v jednom z nejrozvinutějších měst na světě? Zní 
vám to jako sen? Studentka sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě MU Veronika 
Partiková si ho splnila. Na zahraniční studijní pobyt vyrazila do Hongkongu.

Kung-fu a čínští kamarádi

Studentka, která cvičí už šest let kung-fu, měla o místě svého stu-
dijního pobytu jasno. „Chtěla jsem se podívat do asijské země, kde se 
budu moci kromě studia taky zdokonalit ve svém umění. Hongkong 
jsem si vybrala proto, že tam všichni mluví anglicky,“ vypráví Parti-
ková, proč se do těchto končin vydala. Dostat se na vytoužené místo jí 
umožnil program partnerské univerzity Masarykovy univerzity.

Díky cvičení se spřátelila s několika Číňany a trávila s nimi velkou 
část volného času. „Zpočátku jsem se mezi nimi cítila dost nejistě. 
Když jsem šla s někým na večeři a byla tam skupinka kamarádů, 
tak spolu mluvili jen kantonsky. Stalo se mi, že se mnou nikdo za 
celý večer nepromluvil,“ vzpomíná studentka, která má sice základy 
čínštiny, kantonštinu, která se používá v Hongkongu, ale neovládá. 
Později se však v přátelské společnosti Číňanů cítila tak dobře, že jí 
nedostatek anglického hovoru nevadil.

Studenti jsou v Hongkongu zticha

Veronika bydlela ve městě přímo uprostřed zeleně. „Lidé si často před-
stavují Hongkong jako samé mrakodrapy, přes polovinu města však 
tvoří lesy a parky. Se zahraničními studenty jsme pořád chodili někam 
na výlety do přírody,“ popisuje.

V Hongkongu jsou zahraniční studenti v přímém kontaktu s Číňany. 
Mají společné nejen hodiny, ale jsou promíchaní i na kolejích. Rozdíl 
mezi kulturou asijskou a evropskou je však ve škole znatelný. „Čín-
ští studenti se moc nevyjadřují, jsou spíše zticha. Člověka to trochu 
znervózňuje. Zahraniční studenty proto v Hongkongu hned poznáte 
podle hlasitosti,“ směje se Češka.

Dneska platím já!

V asijské kultuře zaznamenala spoustu odlišností. Číňané jsou podle ní 
oproti Čechům hodně přátelští. „Užívají si naplno společnost ostatních 
na večeři nebo při čaji, na konci se téměř poperou o to, kdo bude platit. 
Každý chce platit za všechny,“ popisuje Veronika. Stolování v Číně 
také vypadá jinak než doma. Objedná se společné jídlo, které se skládá 
ze spousty mističek s různými pokrmy, a všichni jedí všechno. „Na 
konci pobytu jsem chtěla pozvat na večeři lidi, u kterých jsem cvičila. 
U dvou ze tří se mi to ale vůbec nepovedlo,“ vypráví se smíchem.

Studentka po skončení semestru procestovala kus Číny a rozhodla se, 
že se do země jednou vrátí. Chtěla by pracovat jako sociální pracovnice 
a pomáhat s řešením problémů zdejší filipínské menšiny. „Doufám, že se 
mi to s angličtinou podaří, protože kantonština je opravdu obtížná,“ dodává.

Text: Eva Řeháková   Foto: Archiv V. Partikové

Veronika se kromě 

studia věnovala také 

tréninku kung-fu.
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Přímou volbu prezidenta na nich obhajoval Miloš Zeman, o tom, zda 
mělo, či nemělo být zachováno Československo, mluvili lidé, kteří se 
na událostech předcházejících 1. lednu 1993 aktivně podíleli. O čem 
je řeč? O Masarykových debatách, studentském projektu, který dokáže 
nabídnout zajímavé téma, přitáhnout stovky návštěvníků a hosty, kteří 
mají co říct.

„Začalo to někdy na jaře roku 2010. Tehdy jsme naše diskuse řešili 
klasicky u piva, ale štvalo nás to. Chtěli jsme to dělat jinak,“ vzpomíná 
Matěj Feldek, student politologie na fakultě sociálních studií, proč 
se spolužáky Ondrejem Lunterem a Bárou Rácovou projekt rozjeli. 
Opačný extrém jim totiž šel na nervy taky. „Jasně, mluvit se dá i různě 
na debatách nebo konferencích, jenže ty bývají zdlouhavé a člověk má 
problém neusnout,“ doplňuje Feldek.

Studenti nakonec sáhli k takzvanému oxfordskému modelu debat, 
při němž se stanoví teze, o které se debatuje. Schválně je postavená 
tak, aby byla kontroverzní. Proto šli lidé v minulosti na diskusi 
s názvem Dětské domovy by měly být zrušeny nebo Globální otep-
lování způsobené člověkem je švindl.

Každý, kdo dorazí, dostane zkraje akce lísteček, na který napíše, zda 
s tezí souhlasí, je proti, nebo se zatím nerozhodl. Je na diskutérech, 
zda se jim povede názor příchozích změnit.

Hosté jsou čtyři, rozdělení do dvou táborů tak, že dva výchozí tezi hájí 
a dva jsou jejími odpůrci. Na začátku má každý pět minut na úvodní řeč, 
pak následuje moderovaná část s prostorem pro dotazy diváků a závě-
rečné shrnutí. Sečteno, podtrženo, diskuse nepřesáhne dvě hodiny.

Jistě, za tu dobu nejde vyřešit problém, nad kterým si odborníci 
lámou hlavu léta. Člověk ale dostane do rukou hlavní informace. 
„Osobně jsem to nejvíc ocenil u debaty o kácení lesů na Šumavě kvůli 
kůrovci. Do té doby jsem problém znal jen z médií, kde se všechno 
prezentovalo jako boj zástupců parku proti lidem, kteří se přivazují 
ke stromům,“ říká Feldek, který si z akce odnesl pocit, že ani na jedné 
straně sporu nestojí hloupí lidé. Argumenty staví na srozumitelné 
logice, ale liší se zkrátka ve filozofii, s jakou přistupují k ochraně 
životního prostředí.

Cyklus má od začátku velký úspěch, na každý díl přijdou stovky 
diváků. „Až nás to překvapilo,“ přiznává Feldek. Na debatu, kde se 

mluvilo o tom, zda má, či nemá být zrušena komunistická strana, si 
do auly právnické fakulty na židle i všude možně na zem posedalo 
téměř pět set lidí.

Pro organizátory je radost moct se na plnou aulu dívat. Z debat 
nemají žádný prospěch, spíš naopak. Pořádání jim bere spoustu 
volného času. Lidé, které na diskusích chtějí mít, patří k těm vlivným 
a zaneprázdněným, takže se špatně shání. K tomu je třeba připočíst 
starosti s financováním celého projektu. Všechno se platí především 
z grantů, které se musí hledat, zpracovávat a podávat. A to je dřina. 
Podle Feldeka to ale stojí za to. Mimo jiné i kvůli společným večeřím, 
které pořadatelé s diskutéry vždycky mívají. Koho by nelákalo sednout 
si k jednomu stolu s Petrem Pithartem, Milanem Uhdem, Magdou 
Vášáryovou a Milanem Kňažkem.

Text: Martina Fojtů   

Foto: Archiv Masarykových debat

Kdo také přijel na Masarykovy debaty

Milan KňažKo, herec, 
někdejší ministr zahraničí

Petr Pithart, bývalý předseda 
české vlády v rámci federace ČSFR

Magda VášáryoVá, někdejší 
herečka a slovenská diplomatka

Miloš ZeMan, současný český prezident

Co padlo na Masarykových debatách

U přímé volby prezidenta je nebezpečí, že 
bude zvolen diktátor nebo populista.

Orientace vysokých škol na poptávku 
podniků je krátkozraká. Školy pak produkují 
jen úzce profilované absolventy.

Nebylo by lepší komunisty porážet ve 
volbách, než je jen tak zrušit?

36 – MUNI EXTRA



Štvalo ho, že si nemůže v přestávkách během 
výuky popovídat s neslyšícími studenty, a tak se 
naučil znakový jazyk. Teď je doktorský student 
Tomáš Pruša jediným znakujícím vyučujícím na 
Lékařské fakultě Masarykovy univerzity a zároveň 
je součástí skupiny, která pro neslyšící vyvíjí 
odbornou terminologii.

„Znakový jazyk jsem se naučil kvůli studentům. Zároveň mě lákala 
výzva, kterou vizuálně založený jazyk představuje,“ vzpomíná na své 
začátky se znakováním Tomáš. Jelikož se svými studenty trávil hodně 
času, naučil se český znakový jazyk během tří let.

Když vyučuje neslyšícího, většinou se jedná o individuální výuku. 
Tito studenti sice ovládají češtinu, stále je pro ně ale cizím jazykem, 
což vyžaduje pečlivější práci s textem. Častokrát je také nutné stěžejní 
body výkladu opakovat.

Jak rukou naznačit bakteriofág

Na Masarykově univerzitě studuje největší množství handicapovaných 
studentů z celého Česka. Tlumočníky i speciální výukové pomůcky 
jim zprostředkovává Středisko pro studenty se specifickými nároky 
Teiresiás, se kterým Tomáš také spolupracuje. A jako znakující peda-
gog je členem jediné terminologické skupiny v Česku, která systema-
ticky rozšiřuje znakovou zásobu v přírodních vědách a medicíně na 
akademické půdě.

„Vypracovali jsme metodologii, jak tvořit nové znaky, kterou jsme 
představili na konferenci v Rakousku,“ vypichuje úspěch skupiny 

Tomáš. V tvorbě znaků jsou ve svém oboru výjimeční i v rámci Evropy. 
Za dva roky existence definovali spolu s kolegy více než 500 znaků, 
kterým vždy předcházela důkladná rešerše už existujících symbolů, 
porovnávání s příbuznými již existujícími skupinami znaků a diskuse 
nad ideální podobou, kterých se účastnili neslyšící, vědci i tlumočníci.

„Můj oblíbený je znak pro bakteriofág,“ říká Tomáš a bere do rukou 
tužku, aby nakreslil jeho tvar. „Je to vir, který infikuje bakterie. Pro 
vir i bakterii ve znakovém jazyce jsme již výrazy měli, ale nemohli 
jsme je spojit. A tak jsme vyšli z jeho vizuální podoby,“ říká, zatímco 
ve vzduchu víří jeho prsty.

Podruhé a aktivněji

Masarykova univerzita není první akademická půda, na kterou Tomáš 
vkročil. Než nastoupil na obor výživa člověka, vystudoval Veterinární 
a farmaceutickou univerzitu. „Byl jsem pasivní student, co doufal, že 
si ho učitel v posluchárně nevšimne,“ komentuje svou první vysoko-
školskou zkušenost. Po zisku titulu z farmacie se do svého dalšího 
studia obul s novou vervou. Stal se studentským senátorem, angažoval 
se v zajištění lepšího postavení nelékařských oborů v rámci fakulty 
a nyní se snaží věnovat adaptaci výuky pro neslyšící a otevřít jim 
studium ještě více.

Mezi jeho vlastní projekty patří například NutriWeb, na němž se 
pokouší publikovat po odborné stránce kvalitní, ale přesto čtivé články 
o péči o zdraví. Snaží se také naučit veřejné zdravotnické instituce pra-
covat s platformou sociálních médií, na nichž mohou skutečně oslovit 
své pacienty. Třeba i díky Tomášovi a jeho osvětě bude zanedlouho 
možné na Facebooku sledovat svého obvodního lékaře.

Text: Martina Pelcová    Foto: Martin Kopáček

Tomáš Pruša vymýšlí, jak mluvit s neslyšícími o vědě.
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svoji první synoptickou mapu 
jsem pomáhal kreslit 
   už někdy v pěti letech.

38 – MUNI EXTRA



Různých otázek ve smyslu „Jak bude?“ dostává týdně spoustu a nikdo 
by se nemohl divit, kdyby ho už štvaly. Zatím to tak ale není. „Nad 
některými dotazy se s kolegy usmějeme, ale pořád se snažíme odpo-
vídat podle svého nejlepšího svědomí,“ říká Münster, jehož meteoro-
logické jevy přitahovaly už jako malého.

Každý den dostáváte na počasí spoustu dotazů. Kdo a kdy volá 
nejčastěji?
Hlavně když prší, nebo před víkendem je dotazů opravdu spousta. 
Když to vezmu obecně, tak zemědělci chtějí znát výhled kvůli úrodě, 
stavaři kvůli tuhnutí betonu. Hodně jsme v kontaktu s teplárnami. Ti 
nás potřebují, aby věděli, kdy začít a ukončit topnou sezonu. A volají 
i normální lidé, třeba když chtějí opravovat střechu. Anebo píší jen 
tak, aby nám vynadali, že předpověď nevyšla. Začátkem července si 
jeden pán stěžoval, že poslední dva týdny slibujeme v Brně srážky, 
ale jsou pořád vedra. My jsme přitom za tu dobu napočítali šest dnů, 
kdy skutečně pršelo, pánovi se to zkrátka jen vyhnulo nebo se díval 
na špatnou předpověď. Někdy je to těžké.

Kam se lidé mají na předpověď dívat?
Důležité je hlavně si přečíst doprovodný text, ne se jen dívat na ikonu, 
která většinou platí pro daný časový úsek a dá se interpretovat mnoha 
způsoby. Při jejím stanovení to má meteorolog těžké, proto doporučuju 
text, který všechno dovysvětluje. A nejlepší je pochopitelně sledovat 
krajské předpovědi na stránkách ČHMÚ.

Předpověď je kombinací mnoha informací a zdrojů. Jakých 
přesně?
Skládá se obecně ze dvou částí – matematických výpočtů modelových 
předpovědí a samotné interpretace těchto výstupů spojené s individuální 
zkušeností a dalšími zdroji meteorologa. V modelech se promítají data 
ze staničních měření nebo balonových sond, což jsou polystyrenové kra-
bičky stoupající atmosférou s měřicími čidly, která posílají data na zem. 
Modely jsou ovšem různé, některé globální, jiné lokální, jako třeba náš 
Aladin, který je upraven pro podmínky střední Evropy. Při jejich pro-
hlížení už je ale potřeba zkušeného člověka, jenž se rozhoduje, kterým 
modelům za určitých podmínek věřit méně a kterým více.

Do jaké míry je výsledná předpověď dílem modelu a do jaké dílem 
člověka?
To záleží hodně na dané situaci. Při jasné obloze v oblasti vysokého 
tlaku vzduchu se dá na model velmi dobře spolehnout. Jsou ale situace, 
které modely bezchybně ukazovat neumí. Například v severozápadním 
proudění často při postupu oblačnosti a srážek z Vysočiny dochází 
k tomu, že se vypařují výrazněji, než udává model. Nejhorší situace 
nastávají v zimě při nízké oblačnosti, která na družicových snímcích 
vypadá jako rozlité mléko. Její ubývání se obtížně předpovídá, a při-
tom způsobuje velké rozdíly v teplotách vzduchu. Obtížné je také 
odhadnout postup a sílu bouřek, s čímž nám pomáhá radar. I u něj je 
ale důležitá správná interpretace a to, aby si ho člověk nepletl s mode-
lem srážek.

Na univerzitě jste vystudoval nejdřív geografii a kartografii a pak 
fyzickou geografii. Ani jedno to nezní moc meteorologicky…
Ale jen na první pohled. Mě meteorologie vždycky bavila, stejně 
jako obecně přírodní vědy. Hlásil jsem se proto i do Prahy, kde se 
učí přímo meteorologie, a sem do Brna. Dostal jsem se na oboje, 
ale protože jsem ze severní Moravy, vybral jsem si Brno, bylo blíž. 
Nikdy jsem toho ovšem nelitoval, komplexní znalost přírodních 
jevů je pro moji práci užitečná a při studiu jsem si z předmětů 
vybíral všechno, co se kolem meteorologie točilo. Později v práci 
jsem si uvědomil, že je výhodou znát od všeho trochu – jsem 
člověk, který komunikuje s veřejností nejen o počasí, ale i o hyd-
rologii, ovzduší a podobně.

 
Když jste pak těsně po škole nastoupil na pozici meteorologa, zažil 
jste takový ten šok, který většinou nováčci mívají?
Nezažil, chytil jsem se rychle. Meteorologii jsem měl odmala jako 
koníček, bavila totiž i mého tátu. Svoji první synoptickou mapu 
(ukazuje postavení tlakových útvarů nad určitým územím, pozn. red.) 
jsem pomáhal kreslit už někdy ve čtyřech pěti letech, s tátou jsme 
získávali informace z rozhlasu. Doteď si pamatuju, jak jsem stál na 
stole a kreslil tečky na souřadnicích, které se pak spojovaly do front. 
Když jsem nastoupil do práce, tak mě překvapila jen rychlost, s jakou 
je třeba všechno zvládnout. Pomohl mi ale čas na zaučení. Nastoupil 
jsem na podzim jako asistent meteorologa, ale v zimě, kdy je nejvíc 
práce, jsem ještě předpovědi nedělal.

Proč je v zimě víc práce?
Předpovědi je potřeba vytvářet a aktualizovat vícekrát. Třeba silničá-
řům v létě stačí informace o počasí až po poledni. V zimě jsou četnější 
informace o nebezpečných jevech mnohem důležitější. Předpověď se 
proto dělá čtyřikrát – ráno, odpoledne, večer a v noci.

Na to, že je vám třicet, jste zažil docela rychlý kariérní postup. 
Dnes už jste vedoucím předpovědního oddělení. Jak se to tak mla-
dému člověku povede?
Když odcházel můj předchůdce Milan Šálek, tak mě doporučil na své 
místo, kolegové mě podpořili, pan ředitel jmenoval a já jsem souhlasil. 
I když jsem nečekal, že to bude taková změna oproti mé předchozí 
práci, teď je ze mě z velké části úředník. Nechci se jím ale stát naplno, 
proto se pořád snažím zapojovat do předpovědních služeb. Mám jich 
sice méně, hodně funguju jako náhrada na víkendy a noční, ale pořád 
jsem i meteorolog ve službě.

Kariéra je to ale rychlá, že? 
Asi trochu ano, už mi to připomínali i kolegové (směje se). Když 
jsem nastoupil, byl jsem tenkrát nejmladší meteorolog v celém ústavu 
v republice a teď jsem náhodou i nejmladší meteorolog na vedoucí 
pozici.

Text: Martina Fojtů 

Foto: Ondřej Surý

O počasí se dokáže bavit spousta lidí, ale absolvent 
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity 
Petr Münster je jedním z mála, kdo je na počasí 
opravdu odborník. Pracuje totiž jako vedoucí 
regionálního předpovědního pracoviště v Českém 
hydrometeorologickém ústavu (ČHMÚ) v Brně.
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Studium v zahraničí je skoro vždycky inspirativní. Studenta Vác-
lava Praka přivedl půlroční pobyt na univerzitě v Anglii k založení 
něčeho, s čím se v českých poměrech zatím běžně nesetkáváme. Polo-
žil základy studentské unie Masarykovy univerzity a nazval ji Munie. 

Nejde o jen tak obyčejný studentský spolek. Munie se snaží spolky 
zastřešovat a spojovat. Vzniká z toho řada zajímavých akcí, kterých se 
studenti nejen účastní, ale taky je i pro ostatní pořádají. „Každý student 
se soustředí především na své studium, a proto se snažíme zajistit, aby 
se mohl ve volném čase na univerzitní půdě i dobře bavit a zároveň 
rozvíjet,“ vysvětlil Prak svůj hlavní záměr.

Munie pro všechny

Členství v Munii přijde ročně na sto korun a přináší spoustu bonusů. 
Všichni členové získávají slevy na všechny akce Munie a navíc i ve 
vybraných kavárnách nebo na různých sportovištích. Studenti, kteří 
se pak přímo zapojí do fungování Munie, však získají daleko víc. 
Zkušenosti, které jsou penězi nevyčíslitelné.

„Do Munie přišla spousta nezkušených prváků, kteří nikdy nic 
podobného nedělali. Za rok spolupráce někteří z nich neskutečně 
vyrostli. Dostali se k organizaci velkých akcí, jako je Brněnský Majá-
les nebo filmový festival Cinema Mundi,“ popsal prezident Munie. 
Podobné zkušenosti nejsou jen zajímavé, ale mohou se člověku hodit 
taky do životopisu.

Pomoc je navíc velmi vítaná a zapojit se může opravdu 
každý. „Se zájemcem se obvykle někdo z vedení Munie 
sejde, pobavíme se o tom, co by mohl dělat a co by ho 
mohlo zajímat například i do budoucna po škole, a už 
to jede,“ vysvětlil Prak.

Text: Eva Řeháková

Foto: Martin Kopáček

Jarmark studentských spolků

Jednou ze stěžejních akcí Munie je jarmark univerzitních 

spolků. Ten představuje novým studentům různé studentské 

kluby, které fungují na Masarykově univerzitě a do jejichž 

aktivit se může každý zapojit. Jsou jich desítky. Stačí si jen 

vybrat. Většinu z nich najdete na 

www.muni.cz
/admission/

student/clu
bs.
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Brno je hokejové město a potvrzuje to i tradice, kterou před čtyřmi lety 
založili studenti Masarykovy univerzity. Inspirovali se obdobnou akcí 
ve slovenské Nitře a zorganizovali hokejový souboj mezi Masarykovou 
univerzitou a Vysokým učením technickým. Zápas už je tak slavný, že 
se loni povedlo vyprodat hokejovou halu, kam se vejde 7200 diváků.

Pochod fanoušků městem, jiskřivá atmosféra, povzbuzování až 
do zadrhnutí hlasu. To všechno utkání přináší. „Jsem moc rád, že 
se lidem povedlo připravit takový zážitek,“ vyprávěl po posledním 
zápase Rastislav Bekényi, jeden z těch, kdo akci od začátku organizují. 
Původně šlo o utkání v kostýmech, ale na popud diváků, kteří chtěli 
vidět regulérní hokej, se poslední dva roky hrálo podle standardních 
pravidel. Jednou zvítězilo VUT, loni mu Masarykova univerzita 
porážku výhrou 5:1 oplatila.

V obou případech u toho byl i student fakulty sportovních studií 
Michal Brzobohatý. „Pro mě je to asi největší hokejový zážitek,“ říká 
o akci druholigový hokejista z týmu Technika Brno.

Za sebou má působení ve všech mládežnických družstvech Komety 
Brno, mezi muže už se ale prosadit nedokázal. Dal se tedy do služeb 
celku z nižší soutěže a k tomu studuje hned tři obory: pedagogické asi-
stentství občanské výchovy pro základní školy v kombinaci s animá-
torstvím sportovních aktivit a ještě nový obor s názvem Rozhodčí 
ledního hokeje.

„Je skvělé, že si člověk zahraje před plným stadionem. Atmosféra 
je tam jako na Kometě, a možná ještě lepší, protože nikdo jen nesedí 
a nekouká, ale opravdu se fandí,“ líčí svoje dojmy z duelu Michal, 
který hraje se svými kamarády proti svým kamarádům – spoustu hoke-
jistů ze svého mužstva i z týmu soupeře totiž zná buď ze školy, nebo 
z hokejových stadionů.

To ale neznamená, že nejde o tvrdé sportovní utkání. „Rivalita je 
čím dál větší. Nikdo si nechce před svojí školou uříznout ostudu. Když 
jsme předloni prohráli, bylo vážně nutné, abychom jim to co nejdřív 
vrátili,“ směje se Michal.

Jeho samotného čeká letos nejen další univerzitní souboj, ale taky 
psaní bakalářské práce a státnice. A co po nich? To je otázka. Rád 
by pokračoval i do magisterského studia. „Člověk nikdy neví, jak to 
s hokejem dopadne, z dorostu se v mužích uchytí tak dva lidi. Proto 
dělám školu, jsou to moje zadní vrátka, a rád bych šel i dál,“ říká 
Michal, kterého ale na druhou stranu pořád ještě láká velká sportovní 
kariéra. „Vím, že mám ještě na víc. Možná si dám pauzu, zkusím se 
hokeji věnovat, co to půjde, a uvidím, kam se dostanu,“ nastiňuje 
plány mladý hráč, jenž by nejraději studoval a k tomu hrál extraligu. 
To však podle něj časově zvládat nejde.
Text: Martina Fojtů

Foto: Archiv muni.cz a pořadatelů

7200 diváků vloni přišlo na hokejový 
souboj univerzit. V brněnské hokejové 

hale bylo vyprodáno. 5:1 vyhrála 
Masarykova univerzita nad Vysokým učením technickým. 

hoKejoVý soUboj UNIVerzIT láKá sTejNě jaKo
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Zajímavá zkušenost, možnost cestovat, šest 
splněných kreditů a stipendium za reprezentaci 
univerzity. To vše získávají členové Pěveckého 
sboru Masarykovy univerzity, který brzy oslaví 
deset let, během nichž se stačil probojovat mezi 
evropskou amatérskou špičku.

Sbor hledá hlavně mužské hlasy

Do sboru se může přihlásit kdokoliv ze studentů Masarykovy 
univerzity, takže až do zdejší akademické obce vstoupíte, můžete i vy! 
Zpívají tam však i absolventi nebo učitelé. Zájemce musí projít úspěšně 
konkurzem, který obnáší zpívání před sbormistrem Michalem Vajdou. 
„Větší šanci mají kluci, protože těch je nedostatek. Mezi dívkami je 
větší konkurence,“ uvádí studentský prezident sboru Pavel Rašovský.

Členové sboru mají spoustu výhod. Za každý semestr získají šest 
kreditů za zpěv, příjemné je také finanční ohodnocení ve formě stipen-
dia. „Samotnému už se mi stalo, že učitelé přivřeli oči nad mou nepří-
tomností ve škole, když jsem řekl, že jsem měl povinnosti ve sboru,“ 
směje se prezident.

Nic ale není zadarmo. Sboristé mají zkoušky dvakrát týdně po třech 
hodinách. Kdo nepřijde, musí se řádně omluvit. „Ve sboru je ale skvělý 
kolektiv, takže zkoušky jsou zábavné. Jezdíme taky dvakrát ročně na sou-
středění, kde si každý najde svou krevní skupinu,“ popisuje Rašovský.

Sbor má za sebou už spoustu úspěchů. Několikrát vyhrál Grand 
Prix, mezinárodní festival v Pardubicích. Dvakrát získal také ocenění 
Sbor roku. V jeho repertoáru se najde klasika, ale také moderní 

hudba. „Náš sbor se věnuje všem hudebním žánrům. V dubnu jsme 
například vystupovali na sérii koncertů se světovou pěveckou divou 
Tarjou Turunen, která dříve zpívala se metalovou skupinou Nightwish, 
a s bubeníkem Mikem Terranou,“ chlubí se sbormistr Michal Vajda.

Hudebníci sem

Studenti, kterým to moc nezpívá, ale jsou jinak muzikálně nadaní, 
můžou najít své uplatnění v symfonickém orchestru Masarykovy 
univerzity. Členové se účastní minimálně dvakrát ročně koncertů 
v univerzitní aule, hrají různé žánry od klasiky až po hudbu jedna-
dvacátého století. „Studenti mají díky velikosti tělesa možnost zahrát 
si i velké symfonické skladby,“ uvádí člen orchestru Aleš Novotný, 
který hraje na fagot.

Stejně jako sboristé, také hráči orchestru získávají za své působení 
v hudebním tělese Masarykovy univerzity cenné studijní kredity. Za 
semestr jich můžou dostat až sedm. Povinná docházka a příprava 
na zkoušky je však samozřejmostí. „Zkoušky orchestru probíhají 
pravidelně v úterý ve večerních hodinách v aule filozofické fakulty,“ 
vysvětluje Novotný. Trvají zhruba dvě hodiny.

Studenti se taky můžou jednou za semestr těšit na víkendové 
soustředění, které se koná na Českomoravské vrchovině. Hráči tam 
nejen intenzivně cvičí, ale také si odpočinou na výletě nebo při jiných 
sportovních aktivitách, které jim pomůžou líp se vzájemně poznat. 
Orchestr pak také vystupuje na různých akcích a festivalech. „Nejza-
jímavější zkušeností bylo určitě naše vystoupení na Open Air Festivalu 
v Trutnově,“ uzavírá fagotista.
Text: Eva Řeháková

Foto: Archiv souborů

ChCete zpívat ve sboru? www.sbormuni.com   Nebo hrát v orChestru? www.orchestr.muni.cz
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Ryšavého Tomáše můžete potkat v centru Brna, kde studuje na fakultě 
sociálních studií, anebo za notebookem, u kterého tráví nekonečné 
hodiny u seriálů. Ne jejich sledováním, ale jejich posloucháním. Tvoří 
k nim totiž titulky.

„Vždycky si pustím pět minut dopředu, ty přeložím, a takhle po 
kouscích jedu až do konce. Pak si to ještě projedu Wordem, abych 
vychytal chyby, a pustím si to celé, abych věděl, jak to na sebe 
navazuje,“ líčí svoji techniku překladu Tomáš. „Ale znám i překlada-
tele, kteří jedou od konce. Podívají se na díl a od posledního titulku 
se vrací na začátek.“

S titulkováním pod pseudonymem iHyi začal před třemi roky 
skrze seriálové weby. Když bylo potřeba udělat titulky, nabídl se, že 
pomůže, až nakonec začal titulky vytvářet sám. Dnes se dostal na 82 
přeložených dílů seriálů. Když vezmeme v potaz, že jeden překlad trvá 
osm hodin, je to už 500 hodin strávených překládáním. „Připadám si 
už jako snob. Když sedím v kině a vidím nekvalitní titulky, krvácím 
z očí,“ přiznává Tomáš.

Mám své překladatelské miláčky

Pro server Edna.cz překládá seriály True Blood, Dexter nebo The Big 
C, spolupracuje na nich s kolegou Hurleym. Od diváků občas dostane 
děkovný email, ale největší pochvalou mu bylo, když psal Miloš Čer-
mák článek o internetovém pirátství a zmínil, že český překlad Sher-
locka je vynikající. Noví spolužáci občas pobaveně poznamenají, že 
ho vlastně znají už roky, když denně čtou jeho práci. Po slávě Tomáš 
netouží, dělá to čistě pro zábavu.

Dostal se už i k zaplacené zakázce – dělá titulky pro jednu 
slovenskou firmu. „Je to pro kanál o extrémních sportech, takže píšu 
titulky k býčím zápasům nebo reality show o tom, jak si skejťák hledá 
holku,“ říká trochu otráveně a je na něm vidět, že seriály jsou pro něj 
úplně jiná káva. Největším miláčkem je pro něj True Blood. „Strašně 
rád si hraju s vymýšlením různých nadávek, které se tam objevují, 
a těším se na to.“

Angličtinu se učím ze seriálů

S kolegy titulkáři se občas scházejí v hospodě. „Nedávno jsem se 
bavil s jedním z nich anglicky a smáli jsme se, že já jsem měl ame-
rický přízvuk a on britský, protože jsme každý překládali věci z jiného 
regionu,“ říká Tomáš.

Jak to Tomáš stíhá se školou? Studuje v prvním ročníku sociologii 
a žurnalistiku a k tomu brigádničí. „Dá se to. Jen ve zkouškovém 
období titulky pochopitelně zanedbávám.“ Jak dlouho chce u svého 
bohulibého koníčku vydržet? Krčí rameny: „Dokud budou vznikat 
seriály, které mě budou bavit, budu titulkovat dál.“
Text: Martina Pelcová

Foto: Martin Kopáček

serIály, Ke KTerýM NeMá ceNU 
dělaT TITUlKy
Mladí lidé dnes preferují titulky před dabingem. 
Přesto existují namluvení, která se stala kultovními. 
Tomáš vybírá některé z nich:
ČerVeNý TrPaslíK – česká verze je o poznání méně 
sprostá než ta britská, ale přesto výborná. Když 
se v 9. sérii objevil nový český dabing, fanoušci si 
stěžovali, že „to není ono“.
sIMPsoNoVI – Martin dejdar jako bart, jiří lábus 
jako Marge, helena Štáchová jako lisa a Vlastimil 
bedrna coby homer. hvězdná čtverka, která dala žluté 
americké rodině šťávu.
dr. hoUse – Martin stránský v titulní roli získal za 
svůj výkon i cenu diváků na 17. ročníku cen Františka 
Filipovského za dabing.
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Některé filmy vzniknou za měsíc, jiné se točí léta. 
Studenti Masarykovy univerzity mají dva semestry 
na to, aby se naučili pracovat s kamerou, stříhat 
a uspořádali pak pro svá díla filmový festival. 
A zvládají to bravurně.

Na fakultě informatiky je tvořivé prostředí. Kdo nevěří, ať si zapíše 
tamější předměty Základy filmové řeči a Produkce audiovizuálního 
díla. Do těchto každoročních kurzů se může jen tak ze zájmu zapsat 
student z jakékoliv fakulty univerzity a naučit se, jak dát dohromady 
snímek, co má hlavu a patu a vypadá k světu i po technické stránce. 
Výstupem prvního kurzu je scénář k filmu, zápočet za druhý kurz se 
dává za hotový film.

Co se v průběhu akademického roku urodí, promítá se pak stovkám 
návštěvníků v nacpaných posluchárnách na oblíbeném Filmovém 
festivalu Fakulty informatiky MU, který každoročně navštíví až tisí-
covka diváků. Festival je navíc jedním z mála, kde lze sledovat jeden 
snímek souběžně až ve třech sálech. A jeho kvality se pořád posouvají. 
„Podařilo se nám teď získat grant na nové vybavení filmové laboratoře,“ 
prozrazuje vedoucí kurzů a filmový režisér Robert Král a slibuje, že 
projekce budou od nadcházejícího čtrnáctého ročníku ještě kvalitnější. 

Tradice akce už je skutečně dlouhá, první ročník se konal v roce 
2001. Tehdy ještě nebyl vysokorychlostní internet zdaleka samozřej-

mou výbavou každé domácnosti a filmy se půjčovaly z videopůj-
čovny. Dostat do rukou kameru a sestříhat z natočeného materiálu 
v učebně video byla pro studenty nevídaná šance. Od té doby se 
samozřejmě technické vybavení výrazně posunulo a na festivalu, 
který si kompletně vlastními silami organizují studenti, se prostřídaly 
stovky kreativců i filmů, které mnohdy dokáží konkurovat profesi-
onální produkci.

Boří se tabu i předbíhají trendy

„Nejlepší byly inspirativní schůzky u Sudu nebo u Babičky,“ vzpo-
míná na rok strávený s filmem Vít Strádal. Po každé hodině se většina 
studentů sebrala a šla své nápady probírat do hospody, nezřídka se 
přidal i vyučující. Tenkrát Vít pracoval na absurdní komedii Anděl 
a ďábel a mimosoutěžní parodii na telenovely nazvané Erupce vášně. 
Prvně jmenovaný film si odnesl druhé místo v diváckém hlasování. 

Víťa ale z tehdejšího ročníku nejvíc vzpomíná na 3D film Vir 
CRT-2116, který stvořil jeho spolužák Martin Kacvinský. Tehdy ještě 
do multikin nedorazil boom 3D filmů, a snímek proto působil jako 
zjevení. Každý rok se ale najde víc filmů, které něčím vyniknou. 
Uvolněné tvůrčí prostředí třeba povzbudilo studentku Petru Selt-
samovou, aby se v rámci svého odvážného konceptu pustila i do 
natočení lechtivé scény. Akademická půda je svobodný prostor pro 
vyjádření, a tak byly ohlasy vesměs pozitivní. Studenti se ovšem 
nebojí pustit ani do vážných témat. Vedoucí filmových kurzů Robert 
Král rád vzpomíná na dokument Jana, který odrážel osobní zkušenost 
s upálením Jana Palacha.

Zkrátka tvůrčím nápadům se meze nekladou. Pokud se vydáte stu-
dovat na Masarykovu univerzitu, můžete si to vyzkoušet taky.
Text: Martina Pelcová

Foto: Archiv festivalu FI

PUsTIlI sTUdeNTy Ke

je z Toho jedeN z NejVěTŠích sTUdeNTsKých FIlMoVých FesTIValů V ČesKU

TočiT filmy můžou sTudenTi 
z celé univerziTy.
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Agáta Žáčková se honosí bakalářským titulem 
za práci věnovanou zabijačce, kterou popisovala 
jako umělecký happening. Umění a jídlo ji 
provází celým životem – mimo univerzitní 
lavice se totiž baví tím, že připravuje tematické 
občerstvení k vernisážím.

Její rodiče pracují v tvůrčích oborech, máma je keramička, táta archi-
tekt. Už na základní škole navíc bylo jasné, že Agáta má také chuť 
něco tvořit. „Umění a vaření mají hodně společného. Ráda si užívám 
život a k tomu podle mě dobré jídlo patří.“

Z vernisáže se stylově naplněným žaludkem

Po maturitě na umělecké střední škole skončila v ateliéru prostorové 
tvorby. Tam se jí ale nelíbilo, a proto zkusila své štěstí na Pedagogické 
fakultě Masarykovy univerzity, na oboru vizuální tvorba se zaměřením 
na vzdělávání, kde zakotvila. A protože o umění nechtěla jenom slý-
chat od profesorů, začala spolupracovat s brněnskou galerií 4AM – 
Fórum pro umění a architekturu. Potkala tam také kamarádku Kláru, 
která měla podobnou vášeň pro vaření.

A tak spolu založily Bufáč, občerstvovací spolek s nápadem. O jídlo 
se starají na neobyčejných akcích. Tvoří konceptuální jednohubky na 
vernisáže, workshopy pro umělce a bleší trhy. A když si někdo poručí 
vymyslet vtipný mls na svou oslavu, dají Agáta s Klárou hlavy dohro-
mady a společně pak vládnou vařečkám a nožům.

Galerie, ve které Agáta pracuje, sídlí naproti dnes už nepouží-
vanému nádraží na okraji Brna. Když na něm ale z důvodu výluky 
dočasně začaly zastavovat mezinárodní rychlíky, rozhodla se tam 
postavit nádražní bufet. Takový, jak si ho pamatuje ze zastávek, které 
zamrzly v osmdesátých letech.

Umím aspik i duhovou bábovku

S kolegyní připravily vlastní sekanou s domácím chlebem i hořčicí, 
chlebíčky a aspik. Do třetinkových sklenic připravily domácí limonády 
a sehnaly pivní lahváče ze zapomenutých pivovarů. Přišli kamarádi, 
komunita seskupená kolem galerie, ale i zvědaví cestující, kteří nejdřív 
jen zvědavě nakukovali, než se odhodlali něco z venkovního bufetu 
vyzkoušet. A v podobném duchu se nese většina dýchánků, na kterých 
Agáta krmí účastníky.

„Nedělám to pro zbohatnutí, všechno je to za symbolické ceny tak, 
aby mi to vrátilo náklady. Prostě mě to baví,“ krčí rameny Agáta v bar-
vené zástěře a nakládá jednomu z jedlíků už třetí kousek sekané. „Ráda 
bych se tematickému cateringu věnovala víc, takže doufám, že mě 
budou lidé oslovovat, abych připravila kreativní občerstvení na jejich 
akce, čím dál častěji,“ říká upřímně Agáta.

Nejšílenějším kusem žvance, který zatím Agáta připravila, byl 
obrovský duhový pudink. Nalila ho do formy na bábovku pro vernisáž 
interaktivní instalace Jiřího Suchánka Zčistajasna. V budoucnu chce 
podobně hravě vařit dál. Chce se zabývat uměním a zároveň o umění 
učit. Její žáci se mají rozhodně na co těšit.
Text: Martina Pelcová

Foto: Martin Kopáček, Archiv A. Žákové

agáta založila netradiční 

občerstvovací spolek bufáč.
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Vedete výzkumný tým největšího českého vyhledávače. Znamená 
to, že rozhodujete o tom, co člověk dostane za výsledky po zadání 
klíčových slov?
Ano, vymýšlíme algoritmy, pomocí kterých se řadí výsledky hledání. 
Navenek to sice není vidět tolik, jako když se změní obrázek psa na 
hlavní stránce, ale je to velice zajímavá práce, která nás baví. Pokud 
se nám podaří zlepšit kvalitu vyhledávače o několik procent, je to pro 
nás velký úspěch. Vzhledem k tomu, že změny probíhají kontinuálně, 
běžný uživatel si toho ani nemusí všimnout.

Jak se dá úspěšnost vyhledávání měřit?
Máme na to takzvané kalibrátory neboli brigádníky, kteří hodnotí, 
zda je vyhledaná stránka relevantní vůči určitému dotazu. Dotazy 
se vybírají podle toho, co uživatelé skutečně hledají. Podle hodno-
cení víme, jaké stránky bychom na jaký dotaz měli poskytovat, 
porovnáváme to s reálnými výsledky, které žádanému stavu přizpů-
sobujeme, a vyhledávání tím zdokonalujeme.

Jak se vlastně ani ne třicátník stane člověkem, který má tak velký 
vliv na technologický pokrok?
Bylo to z části štěstí. Těsně před dokončením mé diplomky vznikla 
v Brně pobočka Seznamu. Mě už v té době zajímaly věci, které 
s vyhledáváním souvisí, od počítačové lingvistiky přes umělou inte-
ligenci až po strojové učení. Nejdřív jsem zpracoval diplomovou 
práci na téma vypsané přímo Seznamem a poté mě přijali na pracovní 
úvazek. Když jsem po pár letech dostal nabídku vést výzkum, kývl 
jsem na to.

Myslíte si, že student, který by chtěl podobnou práci jako vy, by 
na sobě měl začít pořádně pracovat už na střední škole?

Myslím si, že by se člověk na střední škole měl snažit získat co nejširší 
rozhled, ne se pouze specializovat na nějakou úzkou oblast. Pokud 
tedy netíhne spíše k řemeslu a nechce jít hned po vyučení nebo matu-
ritě pracovat. K prohlubování znalostí v určitém oboru dobře poslouží 
vysoká škola, ale pokud chce absolvent uspět v reálném životě, bude 
potřebovat schopnost uvažovat v širším kontextu. Mě jako studenta 
informatiky by například nikdy nenapadlo, že budu k práci potřebovat 
umět provést syntaktický rozbor věty.

Teď ho zvládáte bravurně?
Jak má správně vypadat středoškolský větný rozbor, už přesně nevím. 
Větný rozbor, který pomáhá počítačům porozumět jazyku, se od něho 
trochu liší, ale v principu je to hodně podobné.

Prolíná se vám do čtení beletrie vaše vlastní práce tím způsobem, 
že se u nějaké věty nebo slova zaseknete a přemýšlíte, jak byste 
ji zpracoval?
To se mi stává pořád. Někdy se zamyslím a v duchu analyzuji věty tak, 
jak by je mohl zpracovat počítač. Pozastavuji se nad detaily, které by 

Napadlo by vás, že výsledky hledání internetového vyhledávače ovlivňuje mladý 
introvert, který v době vzniku portálu Seznam.cz psal povídky do šuplíku? 
Absolventa fakulty informatiky Jiřího Maternu přitahovalo téma umělé inteligence 
a počítačového zpracování jazyka odjakživa. Jeho zápal ho ve společnosti Seznam.cz 
přivedl až na post vedoucího výzkumu.

Pokud chce absolvent uspět 
v reálném životě, musí umět 
uvažovat v širším kontextu.
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normálního smrtelníka třeba vůbec nenapadly. Tak například, kdybych 
četl Dvořákovu biografii a tam by byla zmínka o Slovanských tancích, 
přemýšlel bych nad tím, že „Slovanských tancích“ je možné interpre-
tovat víceznačně a jak přimět počítač, aby to spolehlivě vyhodnotil ne 
jako slovanské tanky, ale jako slovanské tance.

V akademické části své výzkumné činnosti se věnujete strojovému 
rozpoznávání správného významu mnohoznačných slov v textu. 
Věříte tomu, že jednou stroje naučíme napsat článek, nebo 
dokonce knihu a nepoznáme, že text nepsal člověk?
Už dnes existují systémy, které dokáží generovat sportovní zpravo-
dajství, aniž by to člověk rozpoznal. K umělé inteligenci ale mají 
daleko. Jsou realizované použitím velkého množství předem připra-
vených vzorových vět, do kterých se pouze doplní konkrétní údaje. 
K tomu, aby byl počítač schopný vkládat do textu vlastní myšlenky, 
by především musel být schopný uvědomit si sebe sama, ale k tomu 
se dnešní počítače ani neblíží.

Vysokou školu jste neproseděl pouze u počítače, ale zahrál jste si 
například i ve fakultním divadle. Jaké to bylo, když se informatici 
pustili do divadla?
Celá řada lidí si myslí, že divadlo na fakultě informatiky nemá co 
dělat, ale já jsem přesvědčený o opaku. Problémem českého školství je 
obrovská pasivita studentů a jejich neschopnost prezentovat své myš-
lenky na veřejnosti. Je to dáno především tím, že k tomu nejsou vedeni 
již od útlého věku. Často se stává, že si studenti sedají co nejdále od 
katedry a vůbec se nezapojují do diskuse, protože mají obavy, aby 
se neztrapnili. Později třeba něco prezentují na odborné konferenci, 
kuňkají, a přestože mají obsahově silné téma, nedokáží jej prodat. Sám 
jsem od přírody introvert a účinkování v divadle před lidmi nacpanou 
posluchárnou mi v tomhle hrozně pomohlo.

Takže jste se na konkurz do divadla přihlásil, abyste se hodil do 
vody a naučil plavat? 
Z části určitě ano. Dalším důvodem bylo, že mám rád divadlo jako 
takové. Proto jsem vydržel hrát tři roky. Nejraději vzpomínám na 
svou první roli v Dürrenmattově Návštěvě staré dámy, kde jsem hrál 
perverzního kněze.

Jsou ještě nějaké další školní zážitky, na které rád vzpomínáte?
Celé období studia bylo úžasné. Člověk měl čerstvě nabytou svo-
bodu, spoustu možností a minimum povinností. Jedinou povinností 
bylo jednou za semestr složit všechny zkoušky a jinak to byla jedna 
dlouhá jízda.

Na závěr se podívejme do budoucnosti vašima očima – jak si mys-
líte, že budou vyhledávače vypadat v roce 2030?
To je strašně složitá otázka. Oblast informačních technologií se vyvíjí 
ohromně dynamicky. Nedávno ještě mezi mobilními telefony panovala 
Nokia, pak přišel Apple s dotykovým displejem a celý trh převrátil. 
Totéž se může stát ve vyhledávání. Přijde někdo s nečekaným nápa-
dem a vše se rázem změní. Například uživatelské rozhraní vyhle-
dávačů je už skoro 20 let stejné – vstupní políčko pro zadání dotazu 
a 10 nejrelevantnějších stránek jako výstup. Je jen otázkou času, kdy 
přijde někdo s něčím lepším.

Máte ambice tím někým být právě vy?
Samozřejmě (směje se).

Text: Martina Pelcová   

Foto: Ondřej Surý

MAGAZÍN MASARYKOVY UNIVERZITY – 47

Vzdělání není pouhým nashromážděním 
jednotlivých vědomostí, jako těstem 
nejsou mouka, voda, sůl, kvasnice 

dohromady naházené.



Podívat se na univerzitu už na střední škole nemusí být vůbec žádný 
problém. Nejenže jednotlivé fakulty Masarykovy univerzity pořádají 
během ledna dny otevřených dveří a zapojují se například i do Noci 
vědců, ale během školního roku nabízejí i řadu dalších aktivit, při 
nichž si zájemci mohou „osahat“ vysokoškolské prostředí. Příležitost 
najdou v různých soutěžích či kurzech. Mezi ně patří i zábavná klání 
jako pIšQworky nebo InterSoB.

Piškvorky čili pIšQworky

Milovníci křížků a koleček mají už šestým rokem šanci změřit své síly se 
stovkami dalších studentů ze středních i základních škol z celé republiky. 
Týmové hraní piškvorek se zpod lavic dostalo v roce 2008 jako soutěž 
nazvaná pIšQworky, jejímž spolupořadatelem je Masarykova univerzita 
a které se může zúčastnit každý bez ohledu na známky a znalosti. „Hrát 
mohou skupiny studentů ze středních škol a 8. a 9. tříd základních škol. 
Hraje se v pětičlenných týmech postupně přes školní, oblastní a krajská kola 
až do finále, které se letos koná 29. listopadu na Fakultě sociálních studií 
MU,“ uvedl jeden z organizátorů klání Josef Šíp, student právnické fakulty.

Korespondenční semináře a InterSoB

Podobně dlouhou historii má také soutěž InterSoB. Jednodenní akce 
pro tří – až čtyřčlenné týmy má za cíl seznámit studenty středních škol 
s univerzitním prostředím a ukázat jim, jak moc může být studium na 
vysoké škole zajímavé. „Týmy mají ve vybraném dni za úkol obejít něko-
lik stanovišť například na fakultě informatiky nebo na přírodovědecké 
fakultě a po Brně, kde plní různé úkoly. V nich jde především o komu-
nikaci a také se snažíme soutěžící něco naučit,“ popsal soutěž student 
informatiky Jan Drábek, který je jedním ze spoluorganizátorů akce.

Kdo má zájem o praktičtější soutěže, může se přihlásit do korespon-
denčních kurzů. Na výběr jsou ViBuCh – vzdělávací ikurz pro budoucí 
chemiky, ekologický seminář KEKS, korespondenční výuka informa-
tiky KSi nebo Brkos, což je Brněnský korespondenční seminář z mate-
matiky.

Vydejte se do laboratoří

A jak se dostat přímo do univerzitních laboratoří? I tady mají zájemci ze 
středních škol dveře otevřené. Od října do prosince se například konají 
takzvané T-exkurze, tedy návštěvy odborných pracovišť s předcházející 
online přípravou. Zájemci se mohou přihlásit také do týmové soutěže 
plné experimentů N-trophy, která se odehrává v zimních měsících. 

Text: Ema Wiesnerová

Foto: Archiv MU

Kde najít víc

Korespondenční semináře a InterSoB – ks.math.muni.cz

pIšQworky – www.pisqworky.cz

Dny otevřených dveří – www.muni.cz/admission/info

Noc vědců – www.noc-vedcu.cz

Exkurze do laboratoří – www.jcmm.cz
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