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Nově formulované otázky a jejich vysvět-
lující popisky, vylepšená aplikace, víc pro-
storu pro vlastní vyjádření, atraktivnější 
podoba výsledků. To jsou z pohledu studen-
ta asi největší změny v průzkumu. Cílem je, 
aby anketa více plnila roli komunikačního 
nástroje mezi vysokoškoláky a pedagogy. 

„Studentské hodnocení výuky je dnes 
v univerzitním světě samozřejmostí. Je to 
jeden z důležitých způsobů, jak se vyuču-
jící může dovědět, zda svou práci dělá dob-
ře a co lze případně vylepšit nebo změnit. 
Proto je ale také potřeba, aby studenti při-
stupovali k anketě mimořádně zodpovědně 
a s vědomím, že jejich hodnocení ovlivní 
to, jak se budou učit následující generace,“ 
zdůraznil rektor Masarykovy univerzity 
Mikuláš Bek.

Co konkrétně se změnilo? Anketa má osm 
uzavřených otázek a jednu otevřenou. U ka-
ždé z nich je navíc popisek, který upřesňuje 
danou otázku a dává doporučení, co všech-
no by měl student při jejím zodpovídání 
brát v potaz. Kromě toho je u každé otáz-
ky volné pole, kam může každý napsat své 
vlastní slovní hodnocení. 

„Volné pole má studentům umožnit, aby 
zpřesnili své hodnocení na odpovědní škále 

a objasnili například volbu krajních hodnot,“ 
uvedla Šárka Hrabinová, vedoucí odboru 
pro strategii, který přípravu nové ankety 
koordinoval. Zatímco dřív se výzkum orien-
toval hlavně na hodnocení předmětu, nyní 
se víc zajímá o přístup učitele.

Dotazníky k jednotlivým předmětům 
jsou přístupné do 15. února. Studenti by je 
ideálně měli vyplňovat, až za sebou budou 
mít zkoušku nebo zápočet, protože jedině 
tehdy budou schopni zhodnotit předmět 
i vyučujícího komplexně.

Upravenou formu ankety pomáhali při-
pravovat také členové Studentské komory 
Akademického senátu MU a testovali ji zá-
stupci studentů ze všech fakult.

Po uzavření ankety se budou moci účast-
níci, kteří ji dostatečně vyplní, podívat 
na výsledky všech předmětů na Masary- 
kově univerzitě. Výsledky budou k dispo-
zici také vyučujícím a jejich nadřízeným. 

„Tento semestr je pilotním během a po vy-
hodnocení se ukáže, zda bude moci anke-
ta pokračovat v nové podobě bez dalších 
změn. I proto je důležité, aby se do vypl-
ňování zapojilo co nejvíce studentů,“ dopl-
nila Hrabinová. 

Ema Wiesnerová

Předmětová anketa se mění. 

Zapojte se
S koncem podzimního semestru přichází nová éra předmětové 
ankety v Informačním systému MU. Nejoblíbenější pomůcka 
pro získávání zpětné vazby od studentů má pozměněnou formu, 
která by měla poskytovat přesnější informace, jež pak bude 
možné lépe využít pro vylepšení výuky a práci učitelů.

Nový děkan PdF 
chystá změny 
Jiří Němec chce změnit přístup 
k výuce na všech stupních. >> 4

Dva studenti uspěli 
v Ph.D talents >> strana 6 

Mladý ekonom v Síni 
slávy Bloomberg  >> 19

S provozem stanice Johanna Gregora Mendela Masarykovy univerzity a polárním 
výzkumem by v budoucnu mohly pomoci i peníze od dárců, vybrané přes nové zalo-
žený Český antarktický nadační fond. Prezidentem fondu, jehož maskotem je tučňák, 
se stal zakladatel stanice a klimatolog Pavel Prošek. Devátá antarktická expedice 
Masarykovy univerzity je právě v plném proudu.

>> podrobnosti najdete na www.antarcticfoundation.cz
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Z úvodníku rektora Petra Fialy
Nový časopis Masarykovy univer-
zity je výsledkem delšího hledání 
vhodného periodika pro informování 
univerzitní veřejnosti a všech, kteří se 
o Masarykovu univerzitu zajímají. [...]
Potřeba univerzitního časopisu je 
o to větší, že Masarykova univerzita je 
tvořena velmi různorodými fakultami 
a pracovišti, navíc dislokovanými v růz-
ných částech města Brna, které o svých 
aktivitách, úspěších či problémech 
často navzájem nevědí.

Vychází první číslo měsíčníkuJak vznikal název muni.cz
Název měsíčníku před deseti lety vze-
šel z veřejné soutěže. Své tipy posílali 
studenti i zaměstnanci. Jméno muni.cz 
nenapsal nikdo přímo, jeho vznik se ale 
popisuje už v prvním čísle:
Většina soutěžících se nějakým způso-
bem pokusila pohrát si se zkratkami MU 
nebo MUNI, kterážto linie se vzhledem 
k výsledku soutěže ukázala jako nejpří-
nosnější. Největší podporu nacházel 
název MUNICE, ale v popularitě nezů-
stávaly pozadu ani názvy jako Muňák, 
Muník, MUNIskop, MUNItor. Redakční 
radu nakonec nejvíce zaujaly tři návrhy, 
které obsahovaly stávající internetovou 
doménu Masarykovy univerzity muni.cz, 
 pro niž také posléze padlo konečné 
rozhodnutí. 

leden 200528. ledna 20052004

Deset let Muni
Milí čtenáři, 
uplynulo právě deset let od okamžiku, kdy vyšlo první číslo 
měsíčníku Muni, tehdy ještě pod názvem muni.cz. Z různých úhlů 
pohledu se může deset let zdát jako poměrně krátká nebo taky 
jako pěkně dlouhá doba. Nám se každopádně při listování starý-
mi čísly Muni zdá, že je to doba spíše delší než kratší. 

Vezměte si, že ještě nestálo téměř nic z bohunického kampusu, 
kterým dnes denně proudí tisíce studentů. Roční rozpočet MU byl 
na zlomku dnešního stavu a třeba o tom, že bude nějaký hokejový 
souboj univerzit pravidelně vyprodávat halu Rondo nebo že bude 
mít škola své vlastní kino, si každý mohl nechat jen zdát. No a také 
to Muni vypadalo docela jinak.

Zkrátka a dobře je čas si něco z těchto milníků připomenout. 
Následujícími dvaceti stranami měsíčníku se vine časová osa, 
která vám umožní podívat se, čím si univerzita za deset let prošla 
a jak se o tom v těch pěkně kulatých stech číslech Muni psalo.

Přejeme příjemné vzpomínání či objevování.

David Povolný, šéfredaktor

Fond podpoří výzkum Antarktidy



Co vás vedlo k návratu na fakultu z vedení 
univerzity?

Chtěl bych pomoct budovat prostředí, ve kte-
rém by se učitelé na fakultě cítili smysluplně. 
Rád bych vytvořil podmínky pro tvůrčí naplně-
ní řady nápadů, se kterými za mnou přišli moji 
kolegové a studenti.

Univerzita pomalu snižuje počty studen-
tů. Nejinak to plánujete i na pedagogické 
fakultě. Co za tím je a jaké to bude mít 
důsledky?

Snižování počtu studentů je obecný trend, 
kterým prochází celá univerzita, nejen kvůli 
demografickému poklesu. Slibujeme si od toho 
především zvýšení kvality. Na pedagogické 
fakultě se chceme zejména vrátit k  formám 
výuky, které jsou vhodnější pro učitelský typ 
studia. Když stoupal počet studentů, obory se 
tomu musely přizpůsobit a to často znamena-
lo, že se měnilo kurikulum nejen co do rozsa-
hu hodinových dotací, ale také co do struktury. 
Laboratoře nebo seminární cvičení se odsu-
nuly až do druhého nebo třetího ročníku, kde 
se očekávalo, že bude studentů o něco méně. 
V prvních ročnících se preferovaly přednášky 
pro velké skupiny studentů. Teď nastal čas, aby-
chom se začali zamýšlet nad návratem k původ-
nímu stavu a studium udělali atraktivnější už 
v prvních semestrech. 

Pedagogická fakulta je specifická řadou 
jednokreditových a jednohodinových před-
mětů. Avizoval jste, že se to bude měnit. 
Jaké to má důvody?

Souvisí to s tím, co jsem říkal. Chceme 
zkvalitnit výuku a rád bych se vydal cestou 
kvality na úkor kvantity. Studenti by měli 
školu navštěvovat méně, nicméně v tu dobu, 
kdy tam budou, by na ně měly být kladeny 
daleko větší nároky a student by si měl odnést 
pozitivní zkušenost a pocit smysluplnosti. Ze 
seminářů by měl odcházet s pocitem, že to, co 
ho učíme a jak ho to učíme, je užitečné pro jeho 

Se snížením počtu studentů zvýšíme

který se týká některých typů oborů v kon-
trastu třeba k medicíně nebo právu. Nicméně 
i k nám se dle analýz, které máme k dispozici, 
hlásí řada talentovaných a motivovaných 
studentů s vysokým percentilem. Rád bych ale 
dospěl k úpravě kritérií v přijímacím řízení 
tak, abychom nenabírali studenty za každou 
cenu a jen kvůli naplnění požadovaného stavu. 
Musíme si nastavit laťku, pod kterou prostě 
nepůjdeme. Jen tak se k nám budou dostávat 
ti, kteří skutečně směřují k profesi pedagoga, 
a nikoliv jen k dosažení titulu. Musí to tak být, 
pokud chceme udržet pověst univerzity, která 
je výběrová.

Až čtyřicet procent studentů pedagogic-
ké fakulty je v kombinovaném studiu. Není 
to příliš mnoho?

osobnostní rozvoj a budoucí profesi. Každý 
student by měl mít příležitost vystoupit v se-
mináři nebo jinak prokázat, že se na hodinu 
řádně připravil a naplnil očekávání vyučující-
ho a požadavky daného předmětu.

To zní jako rozsáhlá změna. Jak to vidíte 
časově?

Změna bude určitě postupná a bude vycházet 
z analýz a konzultací s garanty oborů. Určitě se 
to nestane během jednoho roku.

O pedagogické fakultě je známo, a zmi-
ňujete to i ve svém programovém prohlá-
šení, že bývá pro řadu uchazečů o studium 
až druhou volbou. Dá se s tím vůbec něco 
dělat?

Je to skutečně tak, i když se to samozřejmě 
netýká jen naší fakulty, obecně je to problém, 

Od začátku února bude mít 
pedagogická fakulta nového 
děkana. Dosavadní prorektor pro 
záležitosti studentů a vedoucí 
katedry sociální pedagogiky Jiří 
Němec má velké plány. Chce zvýšit 
kvalitu vzdělávání v prezenčním 
i kombinovaném studiu a oblast 
celoživotního vzdělávání 
učitelů plánuje dát na starost 
samostatnému oddělení. Fakulta 
podle něj také musí nastavit vyšší 
laťku v přijímacím řízení. 

V Antarktidě vyrůstá vědecká stanice
Nedaleko jižního polárního kruhu, na ostrově 
Jamese Rosse, vyrůstá základna, která bude 
sloužit antarktickému výzkumu přírodově-
decké fakulty i dalších akademických insti-
tucí. Polární stanice, jejíž hrubá stavba byla 
dokončena v březnu, zahájí stabilní provoz 
následující antarktické léto.

MU sesadila UK z trůnu  
Českých akademických her
Ziskem 68 medailí a řady dalších umístění do 
šestého místa vyhráli studenti Masarykovy 
univerzity bodovací soutěž Českých akade-
mických her. Vůbec poprvé tak někdo sesadil 
z pomyslného trůnu sportovce z Univerzity 
Karlovy, kteří vyhráli v prvních třech ročnících 
her.

Biochemikové objevili novou  
metodu detoxikace yperitu
Výzkumníkům z Přírodovědecké fakulty MU se 
podařilo ve spolupráci s Vojenským technic-
kým ústavem ochrany v Brně vyvinout zcela 
novou, ekologicky šetrnou metodu likvidace 
bojové látky yperit. Univerzita si nechala 
objev patentovat.

březen květen červen

Rok 2005 v Muni

32 718
studentů

3 881
zaměstnanců

5 196
absolventů 

2,7 mld. korun
neinvestiční rozpočet

Chceme 
se vrátit 
k formám  
výuky, které  
jsou vhodnější 
pro učitelský  

typ 
studia.
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Internetová verze muni.cz
Spouštíme první webovou podobu měsíčníku 
muni.cz na adrese info.muni.cz. Dnes už Muni 
najdete na adrese online.muni.cz.

Stěhování fakulty sociálních studií 
Do rekonstruovaných prostor v Joštově ulici 
se z areálu v Grohově ulici nastěhovala celá 
fakulta sociálních studií. Budovu v minulosti 
užívala lékařská fakulta. Rekonstrukce budovy 
byla zahájena v roce 2003 a slavnostního 
otevření se dočkala v den zahájení nového 
akademického roku.

Otevírá se první část kampusu
Komplex Integrovaných laboratoří biomedi-
cínských technologií, který tvoří první část 
budovaného kampusu MU v Bohunicích 
byl otevřen. Během léta proběhlo stěhování 
Národního centra pro výzkum biomolekul, 
laboratoře funkční genomiky a proteomiky 
a některých laboratoří biologického ústavu.

Studenti poprvé žádali  
o ubytovací stipendia
Studenti Masarykovy univerzity mohli pro-
střednictvím Informačního systému poprvé 
žádat o přidělení ubytovacího stipendia, 
které odstranilo distriminaci studentů, na něž 
nezbylo místo na kolejích. 

zářízáří říjen říjen

Je to velice heterogenní skupina studentů 
od učitelů z  praxe, kteří si doplňují patřičné 
vzdělání, až po relativně mladé lidi, kteří mají 
zaměstnání mimo pedagogický obor. Opět se 
nabízí otázka srovnatelnosti kvality přípravy 
studentů s prezenční formou. Kontaktní výuka 
v kombinovaném studiu tvoří jen asi třetinu 
celkového objemu a nejsem si jistý, že ji vždy 
využíváme smysluplně. Musíme také zhodnotit 
stav e-learningových kurzů, testování či za-
dávaných seminárních prací a podobně. Chtěl 
bych prostě podobně jako u prezenčního studia 
dosáhnout zvýšení kvality.

Velkým tématem v českém školství je 
dlouhodobě celoživotní vzdělávání učitelů, 
kterému se údajně nevěnuje systematická 
pozornost…

Byl bych rád, kdyby na pedagogické fakultě 
vyrostlo silné oddělení, které bude připravo-

Učitelé se na univerzitě vzdělávají i na 
dalších fakultách. Neuvažuje se o nějakém 
ujednocení?

Už pro to byly podniknuty některé kroky. 
Vznikla komise pro přípravu učitelů, kterou 
jmenoval rektor Bek. Jejím úkolem bude uva-
žovat o  jakémsi společném standardu a  najít 
společné jádro, na které bychom mohli soustře-
dit síly. Moje představa je, že by vznikla velká 
šíře profilujících pedagogicko-psychologických 
disciplín sestávající z řady povinně volitelných 
i volitelných předmětů tak, aby se student roz-
víjel podle svého zájmu. Věřím, že by to zlepšilo 
i současnou situaci, kdy řada studentů přistu-
puje ke společnému základu s jakýmsi despek-
tem a vnímá ho jako nutné zlo. Vždy je lepší, 
když posluchač studuje to, co ho baví, než to, co 
musí.

Pedagogická fakulta má relativně málo 
doktorských studentů. Jaké máte s touto 
formou studia plány?

Máme v průměru pouze dva a půl studenta 
na jednoho školitele, což je nejnižší počet uvnitř 
univerzity. Otázka je, co toto číslo znamená. 
Naplňují skutečně všichni docenti a profesoři 
své poslání ve vztahu k doktorandům, nebo jsou 
na této pozici jen formálně zařazeni a v podsta-
tě dělají práci asistentů? 

Počet doktorských studentů ale rozhodně ne-
chci za každou cenu uměle zvyšovat jen proto, 
abychom se přiblížili průměru na univerzitě. 
S  menším počtem studentů máme totiž vět-
ší možnost pracovat na standardech kvality. 
Určitě bych ale chtěl sjednotit požadavky na 
studenty co do jejich vědeckého výkonu a pe-
dagogických povinností. V současnosti jsou 
na jednotlivých katedrách mnohdy výrazně 
odlišné.

Za jednu z priorit jste ve svém programu 
označil internacionalizaci. V jakém smyslu 
ji chcete provést?

Jde mi především o zvýšení mobility. Každý 
student by měl usilovat o  získání zahraniční 
zkušenosti. Je to skvělá průprava do profesního 
i osobního života. Musíme se proto snažit od-
straňovat bariéry, které v tom našim poslucha-
čům brání. Neměl by to ale být jen Erasmus. Byl 
bych rád, kdyby mohli budoucí učitelé čerpat 
i zkušenosti z jiných školských systémů a pře-
nášet dobrou praxi do tuzemska.

Jaké jsou ty bariéry?
Někdy jsou to malicherné požadavky vyuču-

jících, kteří mají pocit, že když student absolvu-
je jeden semestr mimo fakultu, přijde o nějaké 
zásadní poznání, kterého se mu dostane jen 
v  semináři dotyčného vyučujícího. Chci tedy 
budovat osvětu uvnitř fakulty, aby si kolegové 
uvědomili, že studentovi to přináší i  jiné be-
nefity a při dobré vůli lze zvládnout obojí, jak 
požadavky daného předmětu, tak i zahraniční 
zkušenost.

David Povolný

události / 2–3

Vytvoříme 
silné 
oddělení, které 
se bude zabývat 
dalším vzdělá-

váním 
učitelů.

vat kurzy v rámci dalšího vzdělávání učitelů, 
asistentů a dalších pedagogických pracovníků 
nejen v souvislosti s rozvíjejícím se kariérním 
řádem. Měli bychom být schopni nabídnout ta-
kové lektory, kteří budou opravdu lákadlem pro 
naše absolventy tak, aby kurzy nepředstavovaly 
jen nějaké nezbytně dané formální penzum, ale 
aby si je učitelé vybírali i proto, že v nich uvidí 
příležitost vlastního osobnostního a profesního 
rozvoje.

Takové oddělení tedy prozatím neexis-
tuje?

Zatím je tato činnost součástí agendy studij-
ního oddělení. Byl bych rád, kdyby se tyto akti-
vity osamostatnily a oddělení převzalo i práci, 
která teď hodně spočívá na katedrách. Ty by se 
měly zabývat více atraktivitou obsahu a méně 
administrativou. Student by měl také dostat da-
leko větší servis.

kvalitu výuky



Zaina Khammash studuje 
doma v Jordánsku manažerské 
informační systémy. Na jeden 
semestr ale přijela na ekonomicko-
správní fakultu. Brno si vybrala 
proto, že chtěla jinam než většina 
studentů, tedy do Německa či 
Francie. Obě země ale navštívila, 
a tak může srovnávat reakce, 
které v lidech vyvolává. 

Nosí totiž hidžáb, tedy šátek, kterým si muslim-
ky zakrývají vlasy, krk a hruď. „Lidé tady se po 
mě hodně dívají, ale rozumím tomu. Je to něco 
nového a hodně jiného, protože potkat v Česku 
muslimku v hidžábu je hodně vzácné,“ řekla 
Khammash. 

Přestože její slova potvrzují statistiky i od-
borníci, sílí v  posledních letech v  Česku pro-
tiislámské nálady. Výrazně se to ukázalo mimo 
jiné právě na sporu o nošení hidžábu, když před 
více než rokem odešla ze Střední zdravotnické 
školy v Praze studentka ze Somálska, protože jí 
nedovolili ve výuce mít šátek. 

Středoškolačka se obrátila na ombudsmanku 
Annu Šabatovou, která označila postup školy, 
jež jí neumožnila nosit šátek. Její vyjádření vy-
volalo silnou a většinou spíše negativní reakci 
veřejnosti i některých politiků. 

Češi se bojí toho, co neznají
Česká republika má podle arabisty a  islamo-
loga Miloše Mendela v tomto ohledu v rámci 
Evropské unie nelichotivé prvenství. Zajímavé 
přitom je, že jen Island a Česká republika mají 
historicky s islámem nepatrné zkušenosti. 

„Podle různých ukazatelů je právě u nás nejví-
ce zakořeněna islamofobní atmosféra. Snad je to 
způsobeno jakýmsi středoevropským provinci-
alismem a konzervativní neochotou podívat se 
za hřebeny našich pohraničních hor. Určitě zde 
hraje roli i podvědomé hledání toho, kdo všech-
no může za naše hospodářské obtíže,“ uvedl 
Mendel, který působí v  Ústavu religionistiky 
Filozofické fakulty MU. Podle něj u nás žije asi 
dva a půl tisíce praktikujících muslimů, včetně 
českých konvertitů. „Ještě nikdo neprokázal, že 
by se z jejich strany jednalo o bezpečnostní rizi-
ko pro náš stát,“ zdůraznil Mendel.

Zakladatelka projektu Muslimove.cz Klára 
Popovová na prosincové diskuzi pořádané 
v  rámci Týdne lidských práv na fakultě soci-
álních studií upozornila, že podle neoficiál-
ních odhadů žije v Česku deset až dvacet tisíc 
muslimů a přestože pocházejí se zhruba sedmi 
desítek zemí. se o nich často mluví jako o komu-

nitě, pocházejí se zhruba sedmi desítek zemí 
i z různých sociálních vrstev, a jsou tedy hodně 
roztříštění.

Někteří lidé, kteří se účastnili diskuse, přes-
to vidí v přistěhovalcích velké riziko. Obávají 
se, že ustupování v takových otázkách, jako je 
nošení šátku, může postupně vést k tomu, že se 
i v tuzemsku  začnou objevovat radikální isla-
misté. Strach mají také z dalších nově přícho-
zích muslimů, a dokonce se obávají toho, zda 
nehrozí, že se zde začnou demokratickou ces-
tou postupně prosazovat věci, které přinesou 
omezování lidských práv.

Popovová to ale spolu s  dalšími odborníky 
vyvracela. Argumentovala právě velkou roz-

Muslimové 
v Česku netvoří 
žádnou organizo-
vanou komunitu. 
Pocházejí z desí-
tek zemí.

tříštěností muslimů žijících v Česku a také tím, 
že naše země má velmi přísnou imigrační poli-
tiku. Také podle Mendela je to zcela lichá obava. 

„V Evropě se zatím nikde nepřihodilo, aby mus-
limové či radikální fundamentalisté vytvořili 
politickou stranu nebo hnutí, které se dostalo 
do parlamentu. A není to ani reálná představa,“ 
zdůraznil Mendel.

Jenže riziko vnímá mnoho lidí mimo jiné 
v  souvislosti s  bojem radikální organizace 
Islámský stát, která operuje v části Iráku a Sýrie 
a k níž se přidávají také evropští muslimové. 
Ani podle Mendela nelze dění na území Sýrie 
a Iráku podceňovat. „Jistá bezpečnostní rizika 
pro evropské země, odkud pocházejí stovky in-

Pedagogická fakulta otevřela  
solární elektrárnu
Fotovoltaické panely byly na fakultu nainsta-
lovány v celkové ploše 337 m2 kvůli úspoře 
elektrické energie, ale i pro pedagogické 
účely katedry fyziky. Umístěny jsou na střeše 
a na fasádě budovy na Poříčí 31. Za ideálních 
podmínek mohou panely dosáhnout výkonu 
až 40 kW.

V Bohunicích začala další etapa  
výstavby univerzitního kampusu 
Začátkem dubna byla zahájena výstavba 
Modré etapy kampusu v Bohunicích. Během 
ní bude postavena první část Akademického 
výzkumného a výukového areálu, vyroste 
zde šest pavilonů, v nichž budou umístěna 
pracoviště lékařské fakulty a přírodově-
decké fakulty, dále pak informační centrum 
s knihovnou, posluchárnami a počítačovou 
studovnou.

Závěrečné práce budou  
v Informačním systému MU
Novela vysokoškolského zákona stanovila 
povinnost zveřejňovat závěrečné práce 
studentů. Masarykova univerzita na to pama-
tovala v novém studijním řádu, který vstoupil 
v platnost 1. září a podle kterého musí být 
všechny závěrečné práce zpřístupněny 
v Informačním systému MU. Vývojový tým 
ISu proto připravil aplikaci, díky níž si práce 
budou moci prohlédnout nejen studenti a za-
městnanci univerzity, ale i široká veřejnost.

duben duben září

Rok 2006 v Muni

35 721
studentů

4 130
zaměstnanců

5 574
absolventů

3,2 mld. korun
neinvestiční rozpočet

Islamofobie je jen strach z



Podle expertů 
je potřeba 
posílit nejen 
multikulturní, ale 
také mediální 
výchovu.
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ternacionálů, kteří mají nejrůznější motivy pro 
to, aby odjížděli bojovat do oddílů Islámského 
státu, existují. Ale struktura této skupiny je 
natolik nový fenomén, že jej zatím neumíme 
věcně analyzovat,“ dodal islamolog.

Pomůže vzdělávání?
Rostoucí odpor Čechů k islámu inspiroval také 
religionistu Milana Fujdu, který si pro workshop 
na Týdnu učitelství na filozofické fakultě vybral 
téma Výuka a strach z islámu. 

„V rámci projektu Centrum pro religionistiku 
a multikulturní edukaci (CERME) se už něko-
lik let zabývá otázkami multikulturního vzdě-
lávání. V celoročním kurzu pro pedagogy jsme 
nechtěli jen jednoduše představovat různá 
náboženství a jejich základy, tímto způsobem 

bychom totiž podporovali jen vznik dalších 
stereotypů,“ domnívá se religionista, který 
vidí problém mimo jiné v klasické prezentaci 
náboženství.

„Když se podíváte na islamofobní severy nebo 
posloucháte debaty, tak se tam lidé často ohá-
nějí znalostí koránu a tvrdí, že Islám je z pod-
staty násilný. To je ale celkem zjevný nesmysl, 
lidé v islámských zemích většinou chtějí úplně 
normálně žít, stejně jako kdokoliv z nás, a jen 
shodou historických náhod se stalo, že oni zá-
roveň chodí spíš do mešity, zatímco my spíš do 
kostela,“ podotkl Fujda.

Silná islamofobie v Česku je ale pro něj zá-
hadou. „Hodně důležité je asi to, že nemáme 
s  islámem zkušenost, může to souviset také 
s mentalitou z období komunismu. Nikdo tehdy 
nesměl vyčnívat z řady a my kvůli tomu těžce 
snášíme nápadné rozdíly,“ domnívá se Fujda. 
Negativní postoje k muslimům navíc podle něj 
přiživují i média, kde jsou muslimové spojováni 
většinou jen s terorismem. 

Fujda navíc zdůraznil, že stereotypní obraz 
islámu jako násilnického náboženství, kterého 
se máme bát a  před nímž je třeba bránit de-
mokracii, vychází ze selektivní práce s nábo-
ženskými texty. Podobně s nimi ale zacházejí 
i fundamentalisté. 

„„Mnoho lidí v Německu například konverto-
valo k Islámu díky iniciativě Čti!, při níž lidé na-
bízejí kolemjdoucím korán. Ti si jej pak vyloží, 
jak uznají za vhodné. Jenže etablovaná tradice 
není pouze text, ale také usazená kolektivně 
sdílená životní zkušenost mnoha staletí, včetně 
cest jak některá prakticky problematická usta-
novení třeba obcházet, protože život je složitější. 
Jejich výklad ignorující staleté zkušenosti tedy 
může velmi dobře může vést k radikálnímu pří-
stupu k víře, ať už jste její zastánce či odpůrce,“ 
uvedl religionista. „Důraz na autoritativní text 
je tím, na čem se radikální islamofobové s ra-
dikálními propagátory islámu dobře shodnou. 
Naštěstí bývá tento fundamentalistický vztah 
k  posvátným textům v jakékoliv společnosti 
obvykle spíše marginální.“

Ke změně stereotypů může podle religionisty 
pomoci vzdělávání. „Nejefektivnější způsob, jak 
vychovat děti k multikulturnímu myšlení a to-
leranci, je prostě mít ve třídě zástupce různých 
kultur a náboženství. Děti si rozdíly mezi sebou 
vyjasní samy,“ podotkl Fujda. 

Takový scénář ale není reálný. Podle Fujdy je 
tak potřeba posílit význam předmětů, jako jsou 
základy společenských věd, kde by se žáci měli 
víc učit o principech práva tak, aby chápali, že 
nelze odsuzovat někoho jen na základě faktu, že 
nosí šátek. 

Vzdělávat by se měli také v oblasti fungování 
médií, aby pochopili, že ne všemu, co se říká 
v televizi nebo píše na internetu, se dá věřit, 
ale je dobré hledat zdroje informací. „Se stu-

denty je třeba bavit se také o tom, co se děje 
v každodenních interakcích mezi lidmi, při 
masovém jednání, o tom, jak se formují vzor-
ce myšlení a rozhodování v běžných situacích. 
Prostě rozvíjet schopnost sociologického čtení 
chování druhých a uvažování o druhých sku-
tečně jako o lidech a nikoliv jako o monstrech 
jednajících abnormálním způsobem,“ domní-
vá se Fujda. 

Podotkl, že centrum pro religionistiku kro-
mě školení jihomoravských učitelů vydalo také 
učebnici a materiály pro učitele, které jim dáva-
jí jakýsi návod jak pracovat s tématem multikul-
turní výchovy. „Materiály obsahují například 
i novinové články a data, která mohou pedago-
gové v hodinách použít,“ doplnil Fujda. 

Vzdělávání je však podle něj jen článkem 
v  dlouhém řetězci věcí, které by mohly vést 
k omezení islamofobie. V České republice na-
příklad silně funguje segregační politika ve 
školství a ukazuje se také neochota řešit soci-
ální problémy některých skupin obyvatelstva, 
takže vznikají různá ghetta. „Pokud je nějaká 
skupina lidí takto oddělená, snáze se potom 
pomocí různých zaručených historek vytvářejí 
o komunitě pokřivené obrazy ve většinové spo-
lečnosti,“ dodal Fujda. 

Přesvědčit lidi v  situaci, kdy má většina 
v Česku islám za nebezpečné náboženství, že 
to tak není, je těžké i podle Zainy Khammash. 

„Nejen Evropané si myslí, že muslimové jsou 
teroristé. Hodně za to můžou zprávy v médiích, 
kde teroristé říkají, že reprezentují islám. To 
ale není vůbec pravda,“ zdůraznila studentka 
z Jordánska. Dodala, že aby člověk poznal, jaká 
je většina národa či věřících, musel by poznat 
všechny lidi. 

Ema Wiesnerová

V Brně se debatovalo o budoucnosti  
evropských univerzit
Třídenní jednání téměř tří set delegátů 
Evropské asociace univerzit (EUA) se usku-
tečnilo v prostorách Masarykovy univerzity. 
Poprvé se tak stalo na území České republiky. 
Tématem četných panelových diskusí byly 
zejména nutné změny, kterými musí univerzity 
projít, aby vyhověly požadavkům moderní 
znalostní společnosti. Podle prezidenta EUA 
Georga Wincklera je problémem evropských 
univerzit to, že jsou financovány převážně 
z veřejných zdrojů.

Sociální pedagogové pomáhají v Angole
Projekt katedry sociální pedagogiky, jehož 
cílem je rozvíjet činnost zaměřenou na volno-
časové aktivity v Angole v jihozápadní Africe, 
ukončil svou první část. Tři skupiny po dvou 
studentech se postupně vystřídaly ve městě 
Kuito. Tam se podařilo pronajmout budovu, 
kde začali budovat pedagogicko-sociální 
centrum a rozvíjet učitelskou práci.

Univerzity začaly s přípravou  
projektu Ceitec
Smlouvu o zřízení společné firmy Masarykovy 
univerzity a Vysokého učení technického 
v Brně podepsali rektoři obou univerzit.
Nová společnost CEITECH, s. r. o., dostala 
za úkol zajistit kompletní koordinaci přípravy 
projektu Středoevropského technologického 
institutu (Ceitec).

Patent pomůže boji s rakovinou
Velkého úspěchu dosáhl výzkumný tým pod 
vedením Ivy Slaninové z Biologického ústavu 
Lékařské fakulty MU, kterému se podařilo 
objevit zajímavé vlastnosti rostlinného 
alkaloidu makarpinu. Lze ho použít při 
značení nukleových kyselin pro průtokovou 
cytometrii. Význam to má jak pro biology 
pracující na základním výzkumu, tak pro 
lékaře při diagnostice především nádorových 
onemocnění. V listopadu univerzita získala 
na vynález český patent.

říjenzáří listopad listopad

Islám v Česku
Islám je monoteistické abrahámovské nábo-
ženství založené na učení proroka Mohameda, 
náboženského a politického vůdce působícího 
v 7. století. Slovo islám znamená podrobení se či 
odevzdání se Bohu (arabsky Alláh). Stoupenec 
islámu se nazývá muslim, což znamená ten, kdo 
se podřizuje Bohu.

3 mešity
v Praze, Brně a Kolové u Karlových Varů

7 modliteben
tři v Praze, po jedné v Brně, Liberci, Plzni 
a Karlových Varech

10 až 20 tisíc
muslimů žije podle odhadů v ČR

Zdroj: Islámská nadace v Praze, www.praha-muslim.cz, 
Wikipedia.

neznámého
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Když si mají sednout k rozhovoru, navzájem si 
skáčou do řeči a komentují slova i práci toho dru-
hého. Společně strávená léta v učebnách a také 
mimo ně jsou zkrátka znát. „V soutěži nám to ale 
velice pomohlo, navzájem jsme si radili a podpo-
rovali se,“ shodují se oba doktorandi z lékařské 
fakulty.

Soutěž Ph.D. talent vyhlašuje Jihomoravské 
centrum pro mezinárodní mobilitu pro stu-
denty prvních ročníků doktorského studia br-
něnských vysokých škol. Účastníci, jichž bylo 
letos přes devadesát, bojují nejdřív o postup do 
24členného semifinále, v němž každý uchazeč 
prezentuje svůj projekt před porotou. Z tohoto 
kola vzejde dvanáct finalistů, kteří získají hlav-
ní odměnu – roční stipendium ve výši 100 tisíc 
korun po dobu tří let.

Ačkoliv oba začali v totožném oboru, dnes se 
věnují úplně odlišným problémům. Michaela tes-
tuje v laboratoři speciálně upravené léčivo proti 
rakovině doxorubicin. Ten už se standardně proti 
nemoci používá, jenže stejně jako jiná cytostatika 
zároveň poškozuje zdravé tkáně, takže lidské tělo 
ho snese jen určité množství. „Je kardiotoxický, 

Dva spolubydlící vyhráli Ph.D. talent 
Michaela Fojtů a Michal Jež spolu před pěti lety začali studovat biochemii na Masarykově univerzitě. Dnes jsou i spolubydlící a pár  
dní také jedni z dvanácti vítězů soutěže Brno Ph.D. talent, kterou vyhráli díky nadějným projektům výzkumu rakoviny.

po určité dávce se musí vysadit a pacientům se 
dává něco méně účinného,“ vysvětluje.

Její školitelé Michal Masařík a Marie Nováko- 
vá ale spolupracují s kolegy z Mendelovy uni-
verzity, kteří vytvářejí šetrnější nanočásticové 
formy doxorubicinu, jenž pak působí jen tam, 
kde má. Může se ho tedy použít víc a větší kon-
centrace. Úkolem studentky je testovat tři různé 
varianty nanočásticových forem. Musí zjistit, jak 
lék pracuje v těle, jak působí na srdce a také to, 
jestli se náhodou nehromadí někde jinde, což by 
mohlo způsobit další potíže.

Zatímco jeho kolegyně se výzkumu rakovi-
ny věnuje od konce bakalářského studia, cesta 
Michala k dnešní práci byla komplikovanější. 
Vědecké úspěchy zaznamenal, když ještě ne-
měl ani bakalářský titul, to když dělal základní 
výzkum zaměřený na opravy DNA v buňkách. 
Pak přešel do sféry genomiky a  proteomiky 
rostlin. 

Na konci magisterského studia se ale obje-
vila možnost stát se součástí nově vznikající 
skupiny Marka Mráze v  Centru molekulární 
medicíny v  Ceitecu a  podílet se na výzkumu 

chronické lymfocytární leukémie. „Přišlo mi to 
jako skvělá příležitost a zajímavé téma a taky 
jsem se chtěl posunout k výzkumu nádorů. Pro 
každého vědce je to výzva,“ říká vysokoškolák, 
který teď bude spolu s dalšími kolegy navazovat 
na úspěšnou práci svého vedoucího.

Mráz spolu s dalšími vědci upozornil na ribo-
nukleovou kyselinu s označením microRNA-150, 
která hraje důležitou roli v tom, jak rychle se 
šíří a jak moc je leukémie agresivní. Proto teď 
výzkumníci hledají další kyseliny microRNA 
s podobnou funkcí. Michal se kromě toho zamě-
řuje i na molekulu s názvem fokální adhezívní 
kináza, u které je předpoklad, že zpomalením její 
funkce by se mohlo povést zastavit růst nádoro-
vých buněk.

V plnění velkých úkolů teď bude oběma dok-
torandům pomáhat i finanční podpora. Pro při-
hlášení do soutěže prý ale nebyla rozhodující. 
„Dělám to proto, že mě věda baví. Zajímá mě, jak 
věci fungují,“ popisuje Michal. 

A recept na úspěch? I tady platí, že nestačí jen 
znalosti, ale důležitá je také jejich prezentace 
a schopnost zaujmout.  Martina Fojtů

Vítězové soutěže 
budou po dobu 
tří let dostávat 
roční stipendium 
ve výši 100 tisíc 
korun.

Masarykova univerzita převzala 
Mendelovo muzeum
Univerzita převzala pod svou správu 
Mendelovo muzeum na Mendlově náměstí 
v Brně, aby rozvíjelo odkaz otce genetiky 
a sloužilo také k prezentaci výzkumu na MU.

Rektor Fiala obhájil ve volbách svůj post
Ve volbě, která se uskutečnila 2. dubna, byl 
podruhé na čtyři roky zvolen rektorem MU 
Petr Fiala, který byl jediným přihlášeným 
kandidátem.

Unikátní polovodičová laboratoř
Nová univerzitní laboratoř určená primárně 
pro výuku a výzkum polovodičových techno-
logií byla otevřena na přírodovědecké fakultě. 
Laboratoř se speciálními čistými prostorami 
je první svého druhu v České republice.

leden duben duben

Rok 2007 v Muni

38 989
studentů

4 241
zaměstnanců

6 422
absolventů

3,7 mld. korun
neinvestiční rozpočet



Geofyzika pomáhá 
archeologům určit, kde kopat

Publikace vznikla z jeho dizertace, kterou psal 
na Univerzitě Johanna Wolfganga Goetheho ve 
Frankfurtu nad Mohanem. Peter Milo se sou-
středil na shromáždění všech dostupných infor-
mací o raně středověkých sídlištích ve střední 
Evropě. „Díval jsem se na to, jak vypadala ven-
kovská sídla a tedy střední Evropa zhruba mezi 
lety 550 až 1000. Velkou roli při jejich utváření 
měl nejen region, ale také etnická příslušnost 
a tradice,“ uvedl Milo, podle kterého byly v té 
době ve střední Evropě mnohem výraznější roz-
díly než dnes.

Například Slované budovali úplně jiné typy 
domů a hospodářských objektů než Germáni. 
„Jejich kmeny žily v dlouhých kůlových stav-
bách a lidé je často obývali spolu s dobytkem. 
Naopak Slované nikdy neměli dobytek v domě, 
jejich obydlí byla menší a často byla zahlou-
bená. Rozdíly existovaly také ve skladování 
potravin. Zatímco Germáni je měli nad zemí, 
Slované pod zemí,“ popsal některé odlišnosti 
výzkumník. 

Na oceněné publikaci nazvené Raně středo-
věká sídliště v střední Evropě. Archeologická 
a geofyzikální porovnávací strukturální analý-
za (v německém originále Frühmittelalterliche 
Siedlungen in Mitteleuropa. Eine vergleichen-
de Strukturanalyse durch Archäologie und 
Geophysik) je podle něj nejvýznamnější přehled 
asi dvou stovek lokalit, kde se našlo osídlení. 
Údaje o většině z nich čerpal z literatury a osob-
ně navštívil jen něco málo přes deset míst. Milo 
se totiž soustředil především na popis toho, zda 
a jak se při průzkumu těchto sídlišť dají využít 
geofyzikální metody. 

Jde o  nedestruktivní způsoby zkoumání 
území a  patří mezi ně třeba geomagnetická 

prospekce či geoelektrické metody. Díky nim 
mohou odborníci v  krátké době prozkoumat 
velkou plochu a vytvořit mapu toho, jaké pozů-
statky lidské činnosti se pod zemí nachází. „Na 
základě těchto poznatků pak mohou archeolo-
gové soustředit svou pozornost jen na vybraná 
místa a neničit celou historicky cennou lokali-
tu,“ zdůraznil. 

Technologie není samospásná
Při průzkumu na středověkých sídlištích ale 
zjistil, že ne každá lokalita je pro aplikaci geo-
fyzikálních metod vhodná. 

„Na mnoha místech lidé sídlili v různých ob-
dobích a metody, které používáme, nám zobra-
zí vše v podstatě v jedné vrstvě. Těžko se pak 
odděluje, co náleží ke které éře. Pokud se ale 
jedná o lokalitu, která byla osídlená jen v jed-
nom konkrétním období, tak efekt geofyzikál-
ního průzkumu velmi roste. Jen za několik dní 
totiž dokážou tři lidé prozkoumat území, které 
by stočlenný tým kopal i několik měsíců nebo 

déle,“ uvedl Milo s tím, že jím propagované me-
tody mohou pomoci usměrnit archeologický 
výzkum.

„Díky magnetickým anomáliím můžeme 
s určitou pravděpodobností říct, že se pod po-
vrchem nalézají zbytky staveb či jiné pozů-
statky lidské činnosti. Konkrétně to ale může 
popsat a zařadit do daného období jen archeo-
log, který naše zjištění ověří,“ dodal expert, 
jenž působí na Masarykově univerzitě už sedm 
let. Za tu dobu pomáhal například s geofyzikál-
ním průzkumem na Pohansku nebo v lokalitě 
Těšetice-Kyjovice. 

Studia Peter Milo absolvoval v Nitře a dok-
torát si pak dodělal v  Německu, kde se začal 
věnovat právě geofyzice. „Pohybuji se na hraně 
mezi archeologií a přírodními vědami. Nemám 
technické vzdělání, ale měřit s  konkrétními 
přístroji není nijak složité. Nejtěžší je interpre-
tace výsledků, a ta hodně závisí na zkušenosti,“ 
dodal.

Ema Wiesnerová

Raně středověká sídla ve střední 
Evropě v oblasti o velikosti milionu 
čtverečních kilometrů, popsal na 
sedmi stech stránkách své práce 
Peter Milo z ústavu archeologie 
a muzeologie. Za knihu, která vy-
světluje, jak se dají na konkrétních 
naležištích využít geofyzikální 
metody, získal v prosinci Cenu 
děkana filozofické fakulty za 
významný tvůrčí čin.

Magnetické 
anomálie prozra-
dí, jestli se pod 
povrchem nalé-
zají pozůstatky 
lidské činnosti.
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Kampus se rozrostl o dalších  
dvanáct budov
Dvanáct nových objektů začalo sloužit 
studentům a zaměstnancům Masarykovy uni-
verzity v univerzitním kampusu. Slavnostně 
se otevřela budova Knihovny univerzitního 
kampusu, tří pavilonů pro lékařskou fakultu, 
čtyř pavilonů pro přírodovědeckou fakultu 
a pavilonu biomodelů. Dokončena byla 
také důležitá technická zařízení a spojovací 
koridory, jako například nadzemní lávka nad 
ulicí Kamenice. 

Vysoké školy si společně  
posvítí na plagiáty
Polovina českých veřejných vysokých škol se 
připojila k novému projektu Masarykovy uni-
verzity theses.cz, který má odhalovat plagiáty 
v závěrečných pracích studentů. Univerzita 
se rozhodla k tomuto kroku poté, co se 
osvědčil její vlastní systém na odhalování  
podobností mezi všemi dokumenty ulože- 
nými v elektronickém archivu.

Studentští poradci pomohli  
prvním vysokoškolákům
Jako poradci ve složitých situacích týkajících 
se studia pracuje od října celkem pět 
studentů MU, kteří jsou dostupní poslucha-
čům ve všech ročnících, bez ohledu na obor 
nebo fakultu. Svou činností vytvářejí prostor 
pro pomoc těm, kterým se jí nedostalo na 
správném místě nebo potřebují nezávislé 
stanovisko. 

První ročník veletrhu  
pracovních příležitostí
První ročník veletrhu JobChallenge zaměře-
ného na nabídku pracovních příležitostí pro 
studenty uspořádala MU začátkem listopadu 
v prostorách ekonomicko-správní fakulty. Na 
veletrh dorazila téměř tisícovka účastníků. 
Nabídku práce jim zde představilo čtyřicet 
pět vystavovatelů. Veletrh je první akcí pořá-
danou novým kariérním centrem.

zářízáří říjen listopad



Moderní informační technologie 
se uživatelům starají o přísun 
informací a zábavu. Tak to aspoň 
vnímají v poklidu žijící obyvatelé 
vyspělého světa. Egypťané zapojení 
do nedávného revolučního hnutí 
ale ukázali svou sílu také v boji za 
demokratičtější poměry v zemi. 
Jak byla velká, to se ukazuje až 
s odstupem několika let, kdy už 
boje v ulicích nezuří.

V roce 2014 používalo v Egyptě internet 44 mi-
lionů obyvatel, tedy o něco více než polovina 
populace, a svůj facebookový profil jich vlast-
nilo 14,5 procenta. Ne moc velké číslo, řeklo by 
se. Podle Mohameda Chawkiho, egyptského 
odborníka na informační právo a kyberkrimi-
nalitu, který v prosinci přednášel na právnické 
fakultě, se ale právě lidé aktivní na sociálních 
sítích přičinili o to, že se protestantům povedlo 
svrhnout vládu a nakonec i vyvolat odstoupení 
prezidenta Husního Mubaraka.

Chawkiho vyprávění zavedlo studenty do svě-
ta, jaký znají čtenáři románu George Orwella 
1984. S tím rozdílem, že jeho hlavní hrdina moc 
dobře věděl, že je všechno, co dělá, pod kontro-
lou. Egypťané se o  míře dohledu dozvídali až 
s odstupem. 

„Kontrolu internetu vláda systematicky posi-
lovala od roku 2006. Bez povolení a vědomí lidí 
monitorovala e-maily, telefonní hovory a  na 
základě těchto informací pak nechávala lidi 
zatýkat,“ uvedl Chawki s tím, že v roce 2008 se 
takto do vězení dostalo asi 500 lidí. 

Sám právník se řadil mezi přívržence revo-
lučního hnutí, nebyl ale úplně řadovým ob-
čanem svého státu. Doktorát má z univerzity 
v Lyonu, právo učí na veřejných i soukromých 
univerzitách v  Egyptě a  díky své odbornosti 
jezdí přednášet po celém světě. V disertaci se 
zabýval normami francouzského, britského 
a amerického kyberpráva a nyní k tomu může 
přidat oborové poznatky a zážitky, které nasbí-
ral ve vlastní zemi.

Důležitost moderních komunikačních tech-
nologií a toho, že si jí byla vláda vědoma, je pa-

trné už jen ze zmíněného zatýkání. Projevovala 
se ale také jinde. Vždyť i Wael Ghonim, jeden 
z iniciátorů egyptské revoluce roku 2011, pra-
coval jako marketingový manažer technologic-
kého gigantu, společnosti Google.

Protesty proti režimu začaly v Egyptě 25. led-
na 2011 a jen na YouTube se ten den podle Chaw- 
kiho objevilo 327  videí. Dokumentovala násil-
né zásahy policie a skutečné dění v zemi, které 
bylo v rozporu s tím, co do světa hlásala vláda. 
Demonstranti se organizovali prostřednictvím 
sociálních sítí, kde si domlouvali pokud možno 
co nejefektivnější postup. Vytvořili dokonce ma-
nuál o tom, jak protestovat inteligentně. Stálo 
v něm třeba, jak se na demonstrace obléct, jak se 
chovat při konfliktu s policií a co mít s sebou. Na 
seznamu byla i růže, která měla naznačovat, že 
demonstranti násilí nechtějí, nebo Pepsi cola, jež 
prý dobře neutralizuje účinky slzného plynu. 

Dva dny poté však o  důležitou zbraň při-
šli, vedení země internetové spojení přerušilo. 

Technologie dávají lidem sílu, 
demokracii ale nezařídí

„Vrátilo se až 30.  ledna po tlaku ze zahraničí, 
hlavně ze strany Spojených států. Demonstranti 
upoutali mezinárodní pozornost a dosáhli své-
ho,“ přiblížil Chawki.

Lidé svrhli režim, který v zemi vládl 30 let. 
Později se ale ukázalo, že i když jsou technologie 
mocným nástrojem, nedokážou všechno. Svržení 
jedné pro společnost neakceptovatelné vlády ne-
znamená, že po ní přijde lepší. 

Mubaraka vystřídal ve funkci prezidenta re-
prezentant radikálního Muslimského bratrstva 
Muhammad Mursí. I proti němu se však zvedl 
odpor, který vygradoval Mursího odchodem. 
Výrazně k  tomu přispěla také petice, kterou 
online i písemně podepsalo více než 22 milio-
nů lidí. Vyjádřit svůj názor otevřeně na inter-
netu chce zvlášť po předchozích zkušenostech 
odvahu. „Když ale máte svoji zemi rádi a jste 
přesvědčeni o tom, že jednáte v její prospěch, 
nebojíte se to udělat,“ zdůraznil Chawki.

Martina Fojtů
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Demonstranti 
měli i vlastní 
manuál, ve 
kterém třeba 
stálo, že cola 
neutralizuje 
účinky slzného 
plynu.
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Observatoř začne po opravě  
opět sloužit studentům
Observatoř Masarykovy univerzity na Kraví 
hoře začne po několikaměsíční opravě opět 
fungovat. Rekonstrukci si vyžádal rostou-
cí počet studentů, ale také zhoršující se 
mechanické vlastnosti kopule, která již začala 
podléhat nepříznivým vlivům povětrnostních 
podmínek.

Unikátní operace výlečí věnčité tepny
Lékařům z brněnské fakultě nemocnice 
se poprvé podařilo provést samostatnou 
operaci technikou rotační aterektomie. Jde 
o speciální techniku, která umožňuje léčbu 
věnčitých tepen, jež jsou postiženy velmi 
těžkým stupněm aterosklerózy.

Soustava přístrojů umožní sledovat  
nejrychlejší chemické procesy
V laboratoři organické fotochemie příro-
dovědci budují unikátní systém přístrojů 
takzvané laserové zábleskové fotolýzy. Ta 
badatelům umožní sledovat v reálném čase 
nejrychlejší fyzikální a chemické události 
odehrávající se v molekule nebo mezi 
molekulami. Podobné zařízení sloužící ke 
studiu mechanismů organických fotoreakcí 
je v České republice ojedinělé.

březen únor duben

Rok 2008 v Muni

41 052
studentů

4 319
zaměstnanců

6 997
absolventů

3,9 mld. korun
neinvestiční rozpočet



Jak je správně definovat? Odpověď na tuto otáz-
ku najdeme v zákoně o geneticky modifikova-
ných organismech a geneticky modifikovaných 
produktech. V něm se například dočteme, že za 
GMO je považován takový organismus, jehož 
dědičný materiál byl změněn genetickou modi-
fikací – cílenou změnou genetického materiálu, 
kterou se nedosáhne přirozenou rekombina-
cí. Může jít o vnesení cizorodé DNA do buňky, 
nebo naopak vynětí části DNA z dědičného ma-
teriálu buňky. 

Pokud cíleně vnášíme gen nebo soubor genů, 
případně nějaké geny z organismu odstraňu-
jeme, jde o přípravu GMO ve smyslu zákona. 
Naopak šlechtění, křížení nebo klasická přípra-
va mutantů pomocí působení chemických látek 
nebo UV záření nejsou považovány za genetické 
modifikace podle zákona. 

Zde ale vzniká hlavní rozpor mezi legislati-
vou a  vědními disciplínami genetikou a  mo-
lekulární biologií. Z pohledu genetiky je totiž 
genetickou modifikací jakákoliv změna v DNA, 
tedy i přirozeně vzniklé mutace, které jsou hna-
cí silou evoluce, výsledky šlechtění atd. Protože 

Co je a co není GMO

ale zákon mluví jasně, v tomto i následujících 
článcích budeme hovořit pouze o genetických 
modifikacích ve smyslu platné legislativy.

S GMO lze nakládat třemi odlišnými způsoby. 
Prvním je uzavřené nakládání. Jedná se ponejví-
ce o laboratorní pokusy s přípravou a pěstováním 
modifikovaných organismů. V další fázi přípra-
vy GMO, kdy se už ví, jak se organismus chová, 
a jsou zhodnocena případná rizika, lze přistoupit 
k uvádění do životního prostředí. Takový způsob 
nakládání s GMO si lze nejlépe představit jako 
pokus na experimentálních polích. Takové po-
kusy u rostlin jsou nezbytné k tomu, aby se moh-
lo přistoupit k poslední fázi – uvádění do oběhu. 
Společnosti v takovém případě získávají povolení 
k prodeji a distribuci produktu obsahujícího mo-
difikovaný materiál.

Samotná příprava GMO není snadná a taktéž 
není jednoduché získat potřebná povolení pro 
práci s modifikovanými organismy. Jednotlivé 
náležitosti přihlášek, které vyřizuje minis-
terstvo životního prostředí, stejně tak jako 
povinné vybavení nutné pro laboratorní práci 
nebo polní pokusy s GMO jsou dány provádě-

cí vyhláškou o bližších podmínkách nakládání 
s geneticky modifikovanými organismy a gene-
tickými produkty. 

Zákon mimo jiné stanovuje i sankce za nedo-
držení pravidel pro práci s GMO. Nejvyšší po-
kuta pět milionů korun hrozí tomu, kdo pracuje 
bez potřebného povolení. Vysoké postihy jsou 
i za nechtěný únik do životního prostředí.

Je tedy jasné, že nakládání s GMO se řídí veli-
ce přísnými pravidly, jejichž dodržování je přís-
ně kontrolováno. Takový je tedy současný stav 
v České republice, která převzala evropskou le-
gislativu týkající se GMO. Přesto se stále udržují 
obavy z používání a pěstování GMO, především 
v zemích Evropské unie, a zapomíná se na vý-
znam GMO v humánní a veterinární medicíně. 
Je jasné, že kontroverze kolem GMO jen tak ne-
opadne a čeká nás ještě dlouhá cesta k pochope-
ní, že za současného stavu ekonomiky a rostoucí 
populace se bez GMO neobejdeme.

Pokračování v příštím čísle.
Lukáš Chrást,  

Centrum pro výzkum toxických  
látek v prostředí PřF MU
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Když někdo pracuje 
s GMO bez povolení, 
hrozí mu pokuta až 
pět milionů korun.
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Geneticky modifikované organismy (GMO) a jejich praktické využití jsou v posledních letech často diskutovanými tématy. V médiích 
se ale setkáváme s údaji, které nejsou založeny na vědeckých poznatcích a jsou tendenční. Vyznat se a odlišit objektivní a zavádějící 
informace může být náročné. Problém nastává už se samotnou definicí toho, co je považováno za GMO. 

Přírodovědecká fakulta otevřela  
zrekonstruovaný areál
Poprvé za dobu své existence prošel 
historický areál přírodovědecké fakulty 
v Kotlářské ulici důkladnou rekonstrukcí. 
Zrekonstruováno bylo sedmnáct budov, z pů-
vodních objektů zůstaly někdy během úprav 
jen nosné konstrukce.

Archiv se stěhuje do historických prostor
Archiv Masarykovy univerzity se přestěhuje 
do prostor v sídle Jihomoravského kraje. 
Místnosti uvolnil Moravský zemský archiv, 
který po sto letech působení v tomto objektu 
získal novou budovu v Bohunicích. Do 
uvolněných prostor s památkově chráněnými 
regály nastěhuje univerzita téměř dva kilome-
try archiválií.

Rádio R zahájilo vysílání
Ostrý provoz odstartovalo 9. prosince 
Radio R – studentské rádio Masarykovy 
univerzity. Pilotně vysílá z fakulty sociálních 
studií už od října. Na internetu si ho můžete 
naladit na stránkách www.radio-r.cz.

Nová metoda netextového  
vyhledávání získala ocenění
Prohledat obsah více než padesáti milionů 
obrázků za méně než půl vteřiny dokáže 
nová metoda netextového vyhledávání, 
kterou vyvinuli vědci z fakulty informatiky. 
Technologie získala prestižní cenu IBM 
Shared University Research. Masarykova 
univerzita se tak stala první vysokou školou 
v České republice, která je držitelem tohoto 
mezinárodního ocenění.

říjenčerven prosinec prosinec



Bez znalosti matematiky informatik nic nového nevymyslí 
Algoritmy jsou ve světě technologií za vším. Přístrojům, které je mají ve své paměti, dávají návod, jak mají při řešení některých 
problémů postupovat. A právě jejich studiem se zabývá Petr Hliněný z fakulty informatiky. K tomu, aby člověk pochopil, čemu přesně 
se věnuje, by asi nejdřív bylo potřeba absolvovat aspoň některý z jeho předmětů zaměřený na základy matematiky pro informatiky. 
Přesto se o to ale v rozhovoru s tímto mezinárodně uznávaným odborníkem na teorii složitosti algoritmů pokusíme.

středí, zjistíte, že těch měn je jen několik a že 
celý problém je vlastně algoritmicky jedno-
duchý. Cestou je tedy hledat parametry, které 
když jsou malé, stává se úloha najednou hezky 
řešitelnou.

Kromě bádání se hodně věnujete i učení. 
Vedete velké matematické předměty pro 
studenty prvních ročníků. Co vás baví víc: 
věda nebo učení?

V českém prostředí není ještě pořád moc 
obvyklé, že by akademik ve své kariéře 
prošel několika různými pracovišti po 
celém světě…

Což není dobře…
Vy ale jste případ takového světoběžní-

ka. Co vás k tomu vedlo?
Chtěl jsem se rozhlédnout po světě a trochu 

si pocestovat, než se někde usadím. V průběhu 
doktorského studia v Praze jsem dostal mož-
nost udělat si doktorát v USA, zároveň jsem 
ho přitom dálkově dokončil i doma, ale zpátky 
se mi ještě nechtělo. Hodně jsem chtěl poznat 
Nový Zéland. Nejdřív se objevila příležitost 
v Kanadě na Fieldsově institutu v Torontu, ale 
jak jsem se o Zéland pořád zajímal, dozvěděli se 
tam o mě a domluvil jsem si práci na Victoria 
University.

S Masarykovou univerzitou jste v té 
době neměl nic společného. Co vás nako-
nec přitáhlo do Brna?

Chtěl jsem se vrátit do České republiky, ale 
nechtěl jsem do Prahy, to není město k žití pro 
mě. A pokud jsem chtěl na pracoviště na pat-
řičné teoretické úrovni, už těch možností moc 
nebylo. 

Co vám zahraniční zkušenost profesně 
dala?

Mám kontakty a přátele z oboru po celém svě-
tě. Umožňuje vám to udržet si přehled o tren-
dech a máte s kým konzultovat. Bez toho na špici 
výzkumu nedosáhnete.

Vaší doménou je matematika. Čím se 
přesně zabýváte?

Je to asi dost složité na stručné vysvětlení. 
Věnuji se matematice ve spojení s teoretickou 
informatikou, což většinou obnáší to, že se 
zabývám problematikou různých algoritmů 
a tím, jak s jejich pomocí řešit nějaké podstat-
né a netriviální věci. Anebo se naopak snažím 
ukázat, proč některé věci algoritmicky řešit 
nejde.

Dá se taková práce přiblížit na něčem 
praktickém?

Většina věcí, které dělám, je velmi teoretic-
kého charakteru. Je to základní výzkum, ve 
kterém nám jde hlavně o posun poznání. S jed-
ním studentem jsme se ale například věnovali 
problému hledání nejkratších cest v GPS navi-
gacích a podařilo se nám nalézt dosud nezkou-
maný směr a dosáhnout vylepšení. 

Vylepšení po jaké stránce?
Zmenšili jsme paměťovou náročnost a zvýšili 

rychlost výpočtu. Všechny pokročilé vyhledáva-

cí algoritmy nějakým způsobem předpočítávají 
některá data, aby bylo vyhledávání rychlejší. Je 
ale potřeba to dělat úsporně, aby se tato data 
do zařízení vešla a přitom to uživateli pomohlo. 
Musíte tedy umět nějak rozumně určit, co se 
vůbec má předpočítat, aby to dávalo smysl. No 
a nám se díky trochu neobvyklému úhlu pohle-
du podařilo najít poměrně přirozený a přitom 
matematicky dobře definovatelný způsob, který 
skutečně pomáhá.

Zmiňoval jste, že dokazujete, že něco 
pomocí algoritmu řešit nejde. Co si přesně 
pod tím představit?

Existuje celá škála tak složitých problémů, že 
se sice dají řešit za pomoci algoritmů, ale trvá to 
strašně dlouho. S pomocí matematiky můžeme 
dokázat, že to nejspíše lépe nepůjde a že bude 
potřeba na řešení použít nějaké heuristické pří-
stupy. Že třeba část podstaty problému obětuje-
te, aby bylo možné se dobrat aspoň přibližného 
výsledku. Teorie tedy pomáhá identifikovat, 
kde se ještě máme snažit hledat přesné řešení 
problému a kde to nejspíše nikdy nepůjde.

V oboru jste dvacet let. Změnilo se toho 
za tu dobu hodně?

Obrovským způsobem. V oblasti složitosti al-
goritmů je dnes dominantní úplně nová teorie, 
vzniklá teprve v 90. letech. Je to takzvaná pa-
rametrizovaná složitost. Až koncem minulého 
století o ní vyšla první kniha, před tím v této 
teorii pracovalo jen pár lidí. 

Co se touto teorií změnilo?
Od 70. let minulého století jsme se pohybovali 

v rámci klasické teorie složitosti. Tehdy se do-
kázalo, že jsou mnohé problémy, které nejspíše 
nikdy nedokážeme rozumně vyřešit, protože 
kdyby se to podařilo byť u jediného z nich, tak 
by se stejně rozumně dalo vyřešit téměř vše. 
Pak se ale ukázalo, že praktické instance někte-
rých z těchto problémů nejsou tak složité, jak 
teorie tvrdila, a začalo se zkoumat proč.

Můžete to na něčem ilustrovat?
Modelově se uvádí například měnová arbi-

tráž. Účastníci (banky) si mezi sebou směňují 
jednotlivé měny a  stanovují, v  jakém kurzu 
chtějí co směnit do jakého množství. Otázka je, 
jestli se dá v tomto systému najít nějaké „koleč-
ko“, na kterém je možné vydělat. 

Klasická teorie složitosti říká, že tento pro-
blém je příliš těžký a že nemá smysl se ho po-
koušet úplně vyřešit. Jenže ono se ukázalo, že 
ten problém je složitý jen v případě, že před-
pokládáte existenci velkého množství různých 
měn. Když budete ale pracovat v reálném pro-

Univerzita slaví devadesátiny
MU byla zřízena jedním z prvních zákonů, 
který v nově samostatném Československu 
prošel legislativním procesem. Na nutnost 
zřízení další univerzity nejvíc po desetiletí 
upozorňoval Tomáš Garrigue Masaryk. 
Argumentoval tím, že bez většího počtu vzdě-
laných lidí se republika rozvíjet nebude.

Studenti zahájili tradici  
hokejových soubojů
V exhibičním utkání se střetly celky 
Masarykovy univerzity a Vysokého učení 
technického. Pět a půl tisíce diváků nakonec 
vidělo vítězství Masarykovy univerzity 8:7 po 
nájezdech. 

Dva tisíce absolventů  
navštívily svoji alma mater
Více než dva tisíce absolventů všech generací 
se sjelo do Brna z celého světa, aby se podí-
vali, jak se i po letech daří jejich alma mater, 
a aby se setkali se starými přáteli. Po dopole-
dním programu na jednotlivých fakultách, kde 
si všichni mohli prohlédnout, co se změnilo od 
dob, kdy studovali, zavítali do nově budované-
ho kampusu a pak na společný slavnostní sraz 
na brněnském výstavišti.

leden březen květen

Rok 2009 v Muni

43 337
studentů

4 573
zaměstnanců

7 744
absolventů

4,3 mld. korun
neinvestiční rozpočet
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Lidem se 
nechce 
přemýšlet, bolí 
to víc než učení 

nazpa-
měť. 
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Víc mě baví výzkum. Kdyby byli studenti 
chytřejší, bylo by to možná jinak, ale nechci si 
stěžovat. Je docela rozumné učit prváky teore-
tickou informatiku, dokud jsou ještě tvární a dá 
se jim něco dostat do hlavy.

Proč je pro informatika důležité osvojit 
si tento základ?

Aby programy, které pak bude psát, měly ně-
jakou logickou formu, ve které se vyzná nejen 
on sám, ale i někdo další. Ale především proto, 
aby fungovaly správně a efektivně. Bez pozná-

ní matematické teorie, která je za fungováním 
algoritmů, jsou programy psány špatně nebo 
neefektivně. Počítají třeba příliš dlouho. Často 
vidíte u informatiků samouků nebo začáteční-
ků, kolik dělají chyb v těchto oblastech. Bohužel 
ale málokdo na začátku chápe, že matematické 
základy potřebuje. 

Je to tedy nezbytná součást vzdělání 
informatika.

Je otázka, kdo je informatik. Tak si dnes říká 
kde kdo, ale ten, kdo chce skutečně tvořit něco 

nového, psát třeba nějaký systém na zelené 
louce a vymýšlet, jak by se měl postavit, se bez 
formálních matematických poznatků neobejde. 
Anebo bude ztrácet čas tím, že bude vymýšlet 
věci, které už jsou dávno vymyšlené.

Máte ve svém bádání nějaký velký cíl? 
Existuje něco, na co byste chtěl přijít?

Vše se vyvíjí tak rychle, že říci vám nějaký 
velký cíl před deseti lety, nejspíš by se ukáza-
lo, že to nebylo vůbec důležité a dneska bych 
se tomu smál, nebo by to už měl někdo dávno 
vyřešené. Kdybych ale měl vzít jeden problém, 
který je se mnou svázaný, i když není z globál-
ního pohledu nijak důležitý, byla by to takzva-
ná Negamiho hypotéza rovinných pokrytí. To je 
věc, které jsem se začal věnovat už za doktor-
ského studia a zase se k ní vrátil v posledních 
letech se  dvěma studenty. Třebaže jsem tam 
dosáhl zajímavých výsledků, celý problém už 
15 let v podstatě stojí na místě. Rozlousknout ho 
by bylo moc pěkné.

Co by z toho plynulo?
Prakticky nic. Ale byla by vyřešena nádherná 

matematická hádanka.
Vypadá to, že vás praktický dopad vaše-

ho bádání příliš nezajímá.
Máte pravdu. Nezajímá. Říkám si, že už je pro 

jiné, aby vymysleli, co praktického se se získa-
nými výsledky dá udělat. Takto se celá matema-
tika vyvíjela vždycky. Vždy byla napřed před 
aplikacemi. 

Máte dvě malé dcery. Mají také matema-
tické spády?

Nechce se jim do toho. Zdá se jim to moc těžké. 
Čím to podle vás je, že se mladí lidé často 

do matematiky nehrnou?
Nechce se jim přemýšlet. Přemýšlení bolí víc 

než učení nazpaměť.
Co k tomu přivedlo vás?
Právě ono přemýšlení a vyvozování věcí mě 

vždycky moc bavilo. Sám jsem se hlásil na různé 
matematické soutěže a olympiády a vydrželo mi 
to, i když v rodině nikdo neměl vyloženě tyto 
spády.

Vypínáte někdy mozek, abyste si odpoči-
nul od práce?

Špičkovou vědou musí člověk žít pořád, to se 
nedá moc přerušovat. Je to podobné jako ve vr-
cholovém sportu. Zůstává to ve mně, ať se hnu 
kamkoliv.

Nepotřebujete se od toho někdy trochu 
odstřihnout?

Vypnout by bylo špatně. Když máte něčeho 
velkého dosáhnout, nesmíte to někam odsouvat, 
musí to být součástí vašeho života.

David Povolný 
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Univerzita získala ocenění za přístup  
k handicapovaným studentům 
Cenu za nejvstřícnější přístup ke studentům 
se zdravotním postižením získala Masarykova 
univerzita v soutěži, kterou vyhlásil Výbor 
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Soutěž 
nazvaná Škola bez bariér 2009 se konala 
v rámci osvětové kampaně Kroky k integraci 
a MU se v ní umístila jako nejlepší díky čin-
nosti svého Střediska pro pomoc studentům 
se specifickými nároky Teiresiás.

V kampusu vyrostl nový pavilon pro FSpS
Nové zázemí získala v bohunickém kampusu 
fakulta sportovních studií. Ve velké hale na 
míčové sporty a ve třech tělocvičnách probí-
há od nového akademického roku výuka na 
nejmladší fakultě MU. Sportoviště bude ale 
sloužit i studentům ostatních fakult a počítá 
se také s možností pronájmu pro veřejnost.

Studie: Hodnoty a postoje  
v České republice
Češi vnímají svůj život pozitivně, ale jsou 
nedůvěřiví. Vyplynulo to z dlouhodobé studie 
zaměřené na hodnotové proměny Čechů 
za posledních dvacet let, kterou zpracovali 
sociologové na fakultě sociálních studií.

Bývalý prezident ukončil debatní  
cyklus Kabinet Havel 
Téměř rok se v brněnském Divadle Husa na 
provázku scházely osobnosti české vědy, 
kultury či politiky, aby společně diskutovaly 
o tom, jací že jsou dnešní Češi. Akci pořádo-
nou studenty Masarykovy univerzity zaštítil 
Václav Havel a v listopadu se s osobnostmi 
sešel naposledy, aby společně zformulovali 
českou vizi. Seznam hodnot, na kterých by 
měla stát budoucnost české společnos-
ti, nakonec pomohlo vytvořit 92 českých 
intelektuálů.

říjenzáří listopad listopad



V  prosinci vyšel na zpravodajském ser- 
veru idnes.cz článek s  názvem Evropa 
chce společně bojovat proti smrtící bak-
terii, Česko se nepřidá. Text vyvolal mezi 
infektology, mikrobiology a epidemiology 
velké rozhořčení. 

Věty, které vkládá redaktorka Lenka 
Petrášová do úst významným odborní-
kům v oblasti diagnostiky a léčby infekcí 
způsobených bakterií Clostridium diffi-
cile, jsou natolik neodborné a neodpoví-
dající skutečné situaci ve zdravotnictví 
v České republice, že vyvolávají na první 
pohled pochybnosti, že by je mohl primář 
mikrobiologie Fakultní nemocnice Motol 
Nyč, profesor Beneš z Kliniky infekčních 
nemocí 3.  lékařské fakulty Univerzity 

Karlovy nebo imunolog profesor Jarčuška 
skutečně v této podobě vyřknout. 

Dotazem u prvních dvou jmenovaných 
odborníků jsem si ověřil, že článek jimi 
nebyl autorizován a paní redaktorka jejich 
názory šokujícím způsobem překroutila. 
Státní zdravotní ústav se na svých webo-
vých stránkách důrazně ohradil proti tvr-
zení paní redaktorky, že se výskyt infekce 
Clostridium difficile (CDI) v České repub-
lice systematicky nesleduje (ročně jsou 
u nás hlášeny 3 až 4 tisíce případů), odmítl 
nízké procento jednolůžkových pokojů 
vyhovujících izolaci pacientů s CDI (podíl 
je ve skutečnosti shodný s Rakouskem či 
Německem) i  40procentní mortalitu na 
CDI (ve skutečnosti je to 5 až 15 procent).

Z osobní zkušenosti přednosty pracovi-
ště, které hospitalizuje a léčí nejvyšší po-
čet pacientů s CDI v České republice (více 
než 200 nemocných ročně), chci zdůraz-
nit, že naše diagnostické, terapeutické 
a protiepidemické postupy jsou naprosto 
stejné jako ve všech vyspělých státech 
světa. Nikdy jsem se v praxi nesetkal se 
snahou zamést nákazu pod koberec, jak je 
v článku uvedeno. 

Základ předcházení nozokomiálním 
infekcím, jejichž typickým a v současnos-
ti nejzávažnějším představitelem je CDI, je 
v jejich diagnostikování, hlášení a uplat-
ňování účinných protiepidemických opat-
ření. A to je v České republice dlouhodobě 
uplatňovanou a běžnou praxí.

Kam nás posunul 
čtenářský 
průzkum

Tereza Matýsová, 
knihovnice na FF

Vloni v říjnu jsme se v Ústřední knihovně 
Filozofické fakulty MU rozhodli obeslat 
studenty dotazníkem, jehož hlavním cílem 
bylo zjištění spokojenosti s našimi služba-
mi. Odpovědělo na něj 1 635 respondentů 
a stručně můžeme říci, že 95 % odpovída-
jících knihovnu navštěvuje a s jejími služ-
bami jsou většinou spokojeni. Zajímaly 
nás ale především připomínky a  návrhy, 
které by knihovnu učinily prospěšnější 
a příjemnější. 

Bolavým místem celého areálu Arne 
Nováka je v současné době nedostatek rela-
xačních zón a chybějící možnost kvalitního 
občerstvení. Návštěvníci areálu tyto pro-
story očekávají právě od knihovny. Není 
v našich možnostech otevřít zde bufet, ale 
jistě můžeme nabídnout pohodlnější sezení 
(více vaků a křesílek). 

Zvažujeme také, že bychom z  jednoho 
patra knihovny vytvořili pohodlnou rela-
xační zónu (ubrali stoly a přidali pohovky), 
ve  které by bylo možné i  nahlas komuni-
kovat. Skupinové studovny jsou totiž dal-
ším místem, které studentům velmi chybí 
a v současné době jsou již běžnou součás-
tí vybavení vysokoškolských knihoven. 
Částečně by problém pomohlo vyřešit právě 

„hlučné“ patro, ve střednědobém horizontu 
uvažujeme i  o  úpravách interiéru, proto-
že si tento hlavní handicap naší budovy 
uvědomujeme.

Některé věci jsme už začali řešit: Nedávno 
jsme třeba dokoupili stovky nových podse-
dáků, které snad přispějí k  lepšímu kom-
fortu při studiu. Také jsme nově naplnili 
všechny vaky v knihovně a vyprali jim po-
vlaky, takže jsou jako nové. 

V dohledné době se objeví i často žádaný 
bibliobox, který vyřeší problém s vracením 
knih v době uzavření knihovny. V přízemí 
knihovny (a také na našem webu) přibyla 
nová položka Knihovna nápadů, ve  které 
uvítáme další vaše návrhy na vylepšování 
našich služeb.

Boj proti klostridiím 
nepodceňujeme

Petr Husa,
Klinika infekčních chorob FN Brno

12 / komentáře

Univerzita vybuduje centrum  
pro výzkum toxických látek
Nové centrum Cetocoen, které bude zkoumat 
dopad toxických látek v životním prostředí na 
zdraví člověka, vznikne v univerzitním kam-
pusu v Bohunicích. Je tak prvním projektem 
Masarykovy univerzity, který uspěl v evrop-
ském programu Věda a výzkum pro inovace 
v prioritní ose zaměřené na budování regionál-
ních center aplikovaného výzkumu. 

Informatici objevili nový typ  
kybernetického útoku
Odborníci na bezpečnost sítí z MU upozornili 
na novou hrozbu. Počítačovými viry je totiž 
možné napadat nejen klasické počítače, ale 
také modemy a směrovače, přes které jsou 
počítače připojené k internetu. Zabezpečení 
takových přístrojů je ale často mizivé. Objev 
se podařil bezpečnostním expertům z ústavu 
výpočetní techniky, kteří jsou zapojeni do 
projektu ministerstva obrany nazvaného 
Cyber.

Princ Charles diskutoval se studenty
Debatovat o ochraně životního prostředí 
přijel na MU v rámci své březnové návště-
vy Česka následník britského trůnu princ 
z Walesu. Sešel se zde nejen s představiteli 
univerzity, ale především se studenty, se kte-
rými diskutoval o ohrožení životního prostředí 
ve světě a také v Česku. Po debatě předal 
princi rektor Fiala Velkou zlatou medaili jako 
ocenění jeho významných aktivit zejména 
v oblasti ochrany životního prostředí.

leden březen březen
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Byl jste učněm v bance Slavia, absolvoval 
obchodní akademii, pracoval v mezinárod-
ní dopravě a studoval hospodářskou vědu. 
Jak jste se dostal k chemii?

Studiem jsem se chtěl vyhnout vojně, ale 
Vysoká škola hospodářských věd v Bratislavě 
pro mě byla zklamáním. Učili jsme se to, co já 
už znal z obchodní akademie, a navíc tam byla 
spousta politiky. Hledal jsem tedy jiné možnos-
ti v Brně, a protože mě dřív bavila chemie, tak 
jsem si ji zapsal na přírodovědecké fakultě. Až 
tam jsem zjistil, že jsem nevěděl, co chemie je. 
Dva roky jsem ji studoval jen se sebezapřením, 
ale ve třetím ročníku jsem začal dělat biochemii, 
stal se pomocnou vědeckou silou a mohl dělat 
vlastní pokusy. Tam mě teprve chemie chytla. 
Rád vzpomínám na pana profesora Vladimíra 
Morávka, který mě do oboru uvedl.

Krátce po dokončení školy jste v časopi-
su Nature publikoval práci o tom, že se dá 
DNA zkoumat pomocí elektrochemie, ale 
mnozí vás za to kritizovali. Proč?

Ve světě práce ohlas vyvolala, ale zdejší elek-
trochemici mým závěrům nevěřili. Jeden z čes-
kých odborníků mě stále napadal a hrozilo, že 
budu muset s výzkumem skončit. Požádal jsem 
proto o veřejnou rozpravu, abych obhájil svou 
práci, a ukázalo se, že dotyčný kritik DNA moc 
nerozuměl. Obecná nedůvěra mi ale vlastně 
prospěla, protože jsem byl nejméně deset let 
jediný na světě, kdo dokazoval, že se DNA na 
elektrodě redukuje a  dá se tak sledovat její 
struktura či poškození.

Po publikaci v časopise Nature následo-
valo několik pozvání do Spojených států, 
kam jste nakonec odjel. 

Využil jsem nabídky profesora Julia Mamura, 
který působil na Harvardu a pak na Brandeis 
University, kam jsem jel. Pár let trvalo, než mi 
vůbec dovolili vyrazit, a dlouho jsem čekal i na 
výjezdní doložku. Když jsem odlétal z  Prahy, 
tak mi americké vízum platilo už jen 48 hodin 
a kvůli mlze jsme měli navíc šest hodin zpoždění. 
V Paříži jsem se proto poptal na dřívější lety do 
Bostonu a přijel tam dřív, než mě čekali. Protože 
mě Akademie vybavila na cestu jen pěti dolary, 
neměl jsem ani na taxík z letiště. Poprosil jsem 
tedy o pomoc Američana, s nímž jsem si povídal 
v letadle, a ten mi nabídl odvoz a možnost pře-
spat v jeho hotelu. Byl to Sheraton Plaza, tehdy 
považovaný za nejlepší hotel v Bostonu. 

Cesta do USA vám ale přinesla ještě větší 
komplikaci.

Z tovaryše vítězem České hlavy
Profesor Emil Paleček se přes padesát let věnuje zkoumání nukleových kyselin pomocí elektrochemických metod a položil 
základy celé disciplíně. Za svůj celoživotní přínos si proto vysloužil prestižní Národní cenu vlády Česká hlava 2014. Absolvent 
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity přitom začínal v bance a k biochemii se dostal spíš náhodou. 

Posílal jsem do laboratoře svůj oscilogra-
fický polarograf, který se tehdy vyráběl jen 
v Československu. Bohužel přístroj dorazil až 
za devět měsíců a byl poškozený a nefunkční. 
I  když mi ho nakonec spravil místní opravář 
televizí, měl jsem už jen asi měsíc na plánova-
ná měření. Z odborného hlediska to byla velká 
a  nenapravitelná škoda. Namísto experta na 
elektrochemii DNA jsem se stal opět nezkuše-
ným učněm. Vycvičil jsem se v mikrobiologii 
a ve fyzikálních metodách, které jsem v Brně 
neměl k dispozici, a účastnil se řešení zajímavé-
ho projektu týkajícího se syntézy mRNA v bak-
teriálních buňkách.

Překonával jste hodně překážek, co 
vás drželo u výzkumu, kterému mnozí 
nevěřili? 

Věděl jsem, že mám pravdu. Mohl jsem totiž 
své pokusy znovu a znovu opakovat a pořád to 
fungovalo. Neměl jsem nejmenší důvod od toho 
ustupovat a navíc jsem tvrdohlavý. 

Pracujete v Biofyzikálním ústavu, učíte 
na Masarykově univerzitě a ještě spolu-
pracujete s Masarykovým onkologickým 
ústavem. Jak to zvládáte?

Mám málo času pro sebe. Asi nejhorší to bylo 
loni. Byl to výjimečný rok, kdy jsem v únoru do-
stal cenu Metrohm od České společnosti chemic-
ké, která vzbudila velký zájem médií. Pak jsem 
naprosto z  nenadání dostal v  říjnu stříbrnou 
pamětní medaili Senátu a myslel jsem si, že už 
Českou hlavu nedostanu. Když mi pak byla udě-
lena, bylo to pro mě obrovské překvapení. 

Ema Wiesnerová

Až v Brně 
jsem 
zjistil, že jsem 
předtím o chemii 

vůbec nic 
nevěděl.
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Nositel Nobelovy ceny  
převzal čestný doktorát
Nejvyšší univerzitní vyznamenání, čestný 
doktorát, převzal na začátku května světově 
uznávaný biolog a držitel Nobelovy ceny 
za chemii Kary Banks Mullis. Ocenění přijal 
v Mendelově muzeu MU na Starém Brně. 
Právě tam, kde působil Gregor Johann 
Mendel, zakladatel oboru, pro nějž později 
objevy Karyho Mullise znamenaly zásadní 
přínos.

Patent na novou sloučeninu
Sloučeninu, která najde své uplatnění 
ve zdravotnictví a farmaceutickém nebo 
potravinářském průmyslu, připravili vědci 
z přírodovědecké fakulty. Látka nazvaná 
bambusuril se dostala na obálku vědeckého 
časopisu Angewandte Chemie a protože se 
předpokládá, že může mít komerční potenciál, 
univerzita si ji nechává patentovat.

Přelomový objev vynesl českému  
vědci Körberovu cenu
Biochemik Jiří Friml převzal v Německu 
Körberovu cenu pro evropskou vědu a spolu 
s ní 750 tisíc eur. Absolvent MU a spolu-
pracovník Ceitecu se svým týmem odhalil 
univerzální mechanismus, jímž se řídí vývoj 
rostlin, a vyvolal ve vědeckém světě doslova 
senzaci.

Univerzita dokončila výstavbu  
hlavní části kampusu
Slavnostním otevřením závěrečné etapy 
výstavby Univerzitního kampusu Bohunice 
dokončila 23. září Masarykova univerzita osm 
let trvající program rozvoje své materiálně 
technické základny. Areál pro výuku, výzkum 
a vývoj, který stál pět miliard korun, je největší 
investicí do vysokého školství ve střední 
Evropě.

květenduben září září
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Do bohunického kampusu se jezdí 
na přednášky a semináře nebo 
pracovat do laboratoří. Zamířit 
se tam dá ale i z jiného důvodu. 
Jednotlivé pavilony kampusu 
obklopuje postupně se rozrůstající 
sbírka plastik, které vytvořili 
přední čeští umělci.

Umělecká díla k univerzitám patřila vždycky, 
jednotlivé školy se však k umění staví různě. 
Sbírka Masarykovy univerzity se začala vy-
tvářet v  90.  letech. Zasloužili se o  ni hlavně 
tehdejší rektor Eduard Schmidt spolu s  pro-
fesorem lékařské fakulty a  bývalým ředite-
lem Masarykova onkologického ústavu Jiřím 
Vorlíčkem. „Jednotlivé kusy se k nám nejdříve 
dostávaly nahodile, nejčastěji ve formě darů. 
Od roku 1994 se ale začalo systematicky pra-
covat na tom, aby každá fakulta měla ve svém 
prostoru vlastní dílo,“ říká historik umění Jiří 
Kroupa. 

První sochy bohunické sbírky se v blízkosti 
fakultní nemocnice objevily ještě v době, kdy 
kampus ani neexistoval. „Dvě sochy se kupo-
valy pro anatomický ústav, který stál v celém 
univerzitním areálu jako první. Obě vytvořil 
Olbram Zoubek,“ uvádí Kroupa.

Vznikem souboru v kampusu se univerzita 
přidala k západoevropským a americkým ško-
lám, kde je tradice takzvaných sculpture garden 
o něco starší. „Vlna zájmu o jejich zřizování se 
zvedla zejména v 60. a 70. letech. Souvisí s tím, 
že odstartovaly debaty o nutnosti učit dějiny 
umění více prakticky, ne jen studiem literatury. 
Proto se začalo vyučovat přímo v muzeích a za-
kládaly se sbírky a muzea při vysokých školách,“ 
vysvětluje Kroupa.

Jako příklad sochařských zahrad v zahraničí 
uvádí univerzitu v německém Augsburgu či ty, 
které byly zřízeny při univerzitních muzeích 
v Bochumi a na americké Yaleově univerzitě. 
Studenti v Princetonu mohli díky galerii při 
ústavu dějin umění chodit kolem díla Pabla 
Picassa, který škole svůj výtvor daroval.

Zrcadlo z ocele a kamene
Také Masarykova univerzita dostala některé 
plastiky darem a některé dokonce vznikly pří-
mo pro ni. Když se pana Kroupy ptám, které 
jsou jeho nejoblíbenější, zmiňuje především 
dvě. Ta první je z rukou Aleše Veselého a k vidě-
ní je mezi pavilony A12 a A10. Jmenuje se Doteky 
a distance a do Brna se dostala z Litomyšle, kde 
byla původně vystavena na veřejných prostran- 
stvích. 

„Díky velkému zrcadlu z ocele a kameni, kte-
rý se před ním jakoby vznáší mezi putujícími 
oblaky, si člověk uvědomí monumentalitu díla 
v  otevírajícím se prostoru,“ popisuje Kroupa 
a dodává, že on si u ní vždy vzpomene na Filippa 
Brunelleschiho, který v  renesanční Florencii 
objasňoval, co je to perspektiva, a přitom v po-
dobném duchu používal vztah reálného před-
mětu a zrcadlení skutečných oblaků. 

Druhým Kroupovým favoritem je bezejmen-
ná socha od Zdeňka Palcra. Ten se převážně živil 
restaurováním a výrobou filmových plakátů, ale 
jeho vlastní tvorba soch výjimečných kvalit byla 
veřejnosti dlouho neznámá. V Brně teď Palcra 
připomíná pozoruhodná univerzitní akvizice – 
figurální stéla v podobě úzké, vztyčené plastiky 
vzdáleně připomínající lidskou siluetu. 

Seriál: Umění na univerzitě

Kampus obklopuje galerie soch

Spektrum děl kolem pavilonů je vůbec ši-
roké. V souboru se najde konkrétní busta pr-
vorepublikového rektora univerzita Edwarda 
Babáka u budovy A3, na prostranství kousek od 
knihovny jsou zase dvě abstraktní díla součas-
ného a velmi uznávaného výtvarníka Lukáše 
Rittsteina. 

Z Německa pochází reliéfní plastika z dílny 
Otto Herberta Hajeka, jenž se narodil v jižních 
Čechách. Jeho dílo darovalo město Stuttgart 
Brnu, které ho pak do kampusu zapůjčilo. K vi-
dění je za vstupním pavilonem A22. Protikladem 
masivního kusu pak mohou být subtilní Stébla 
umístěná před fakultou sportovních studií. 
Artefakt Pavla Tasovského imituje okolní trávu 
a ve větru se i stejně pohybuje.

Martina Fojtů

Prostranství 
před fakultou 
sportovních 
studií zdobí 
plastika Stébla. 
Ve větru se hýbe.

Nové centrum bude zkoumat  
využití plazmatu
Metody pro úpravu povrchů nejrůznějších 
materiálů vyvíjejí vědci z centra, které vzniklo 
na přírodovědecké fakultě. Tyto postupy 
najdou uplatnění v textilním, sklářském či au-
tomobilovém průmyslu a dalších tradičních 
odvětvích či při výrobě high-tech produktů, 
jako jsou například solární články. 

Měsíčník se mění
Muni modernizuje po šesti ročnících svůj 
layout a také spouští vlastní facebookovou 
stránku fb.com/muni.

Kníže navštívil filozofickou fakultu
O roli a postavení státu na prahu nového 
tisíciletí debatoval se studenty kníže Jan 
Adam II. z Lichtenštejna. Sešel se také 
s místními historiky. Vztahům českých zemí 
a Lichtenštejnska se zde totiž začalo dostávat 
zvláštní péče. Jejich dějinami se zabývá 
zřízená Česko-lichtenštejnská komise.

leden únor duben
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„Psychologická příprava je dnes snad jediná sfé-
ra, kde můžete získat výhodu před soupeřem. 
Všichni vrcholoví sportovci mají talent, dřou 
fyzicky, regenerují a dávají si pozor na to, co jí. 
Odlišuje je ale to, jak se věnují svojí hlavě,“ říká 
Kastner, který učil psychologii koučování celý 
podzimní semestr na fakultě sportovních stu-
dií. V praxi pomáhá třeba olympijské medailis-
tce Zuzaně Hejnové, horolezci Radku Jarošovi 
nebo několika sportovním týmům.

Aby svoji práci ještě víc přiblížil studentům, 
přivedl na fakultu před Vánocemi badmintono-
vého reprezentanta Petra Koukala. Ten vyprávěl 
o své sportovní přípravě, osobním zápasu s ra-
kovinou varlat a následujícím založení nadační-
ho fondu STK pro chlapy a mluvil i o strachu, se 
kterým se sportovci vrcholové úrovně potýkají. 

„Představte si, že celý život trénujete nějaké po-
hyby a víte, že je umíte. Najednou se ale třeba 
na olympiádě začnete bát, že selžete, a všechno 
děláte trochu jinak bez ohledu na předchozí tré-
nink,“ přiblížil Koukal stresové chvíle. 

Pomoci takovým situacím předcházet je úkol 
pro sportovního psychologa. Strach ze selhání, 
přílišná motivace, neschopnost stanovit si reál-
né cíle nebo naopak vyhoření a pocity, že člověk 
za nic nestojí a měl by toho nechat. To jsou po-
city, s nimiž klienti za Kastnerem chodí a čekají, 
že jim s nimi pomůže. 

Podle jeho slov si ale často neuvědomují pra-
vou příčinu svých potíží a  hledají ji v  něčem, 
v čem úplně nespočívá. „Sportovec třeba přijde 
s cílem zlepšit své umění koncentrace a soustře-
dění na výkon. Často ale zjistíme, že problém 
s koncentrací má hlubší příčiny, a je tedy nutné 
mentálním tréninkem řešit více než pouze sa-
motnou koncentraci,“ dává příklad. 

Kastner si pochvaluje třeba přístup evropské 
fotbalové asociace UEFA, která se mentální pří-
pravou zabývá už u dětí. „Spolupracujeme spolu 
teď na projektu, díky němuž se na psychice pra-
cuje už u pětiletých. Cítit je to pak hlavně v době, 
když mladí fotbalisté přechází do juniorských 

Strach ze selhání dokáže 
sportovce ochromit

V posilovně nebo jinde na sportovištích tráví celé dny. 
I výživu jsou si profesionální sportovci schopni pohlídat 
sami. Svoji psychiku, která na velkých akcích často 
rozhoduje, ale zanedbávají. Plyne to aspoň ze zkušeností 
Jiřího Kastnera, jemuž právě sportovci, a třeba také vrcholní 
manažeři, svoji mentální přípravu svěřují.

a dospělých týmů, a řada z nich se s novými úkoly 
a výzvami neumí poprat,“ říká Kastner a zmiňuje 
při tom důležitou roli rodičů. Hlavně ti dokážou 
svého malého potomka ke sportu zcela nadch-
nout, nebo mu ho úplně znechutit. Čím menší 
takové dítě je, tím víc se jeho výsledky a chuť do 
sportu odvíjí od přístupu rodičů. I s nimi psycho-
log pracuje.

Jeho setkání s rodiči často vyprovokuje tre-
nér, který se s nejbližšími svých malých fotba-
listů, hokejistů nebo atletů snaží být v kontaktu, 
aby děti vedl efektivněji. Někdo však potřebuje 

pečlivější přístup. Zvlášť když chce svého po-
tomka vychovávat k tomu, aby se stal novým 
Jaromírem Jágrem nebo Petrou Kvitovou. 

Jestli v  tomto ohledu podle Kastnera něco 
funguje, tak je to moment, kdy se rodič stane 
vzorem. „Pokud od svých dětí očekávám do-
chvilnost, musím chodit také včas. Stejně tak 
pokud chci, aby se moji potomci stravovali zdra-
vě, nemohu si sám na talíř dát cokoli, co mne 
napadne. Jedině pak mohu doufat, že má výcho-
va bude mít pozitivní účinky,“ zdůrazňuje.

Martina Fojtů 
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Filozofická fakulta a fakulta  
informatiky projdou rekonstrukcí
Po mnoha letech odkladů se filozofická 
fakulta dočkala. Dotace umožní opravit 
dlouhodobě nevyhovující prostory pro výuku 
i výzkum. Na Centrum podpory humanitních 
věd – CARLA – bylo vyčleněno přes půl 
miliardy korun a vyroste do roku 2015. O rok 
dříve bude dokončeno Centrum vzdělávání, 
výzkumu a inovací v informatice na fakultě 
informatiky.

Novým rektorem se stal Mikuláš Bek
Do čela Masarykovy univerzity vybrali 
26. dubna akademičtí senátoři dosavadní-
ho prorektora pro strategii a vnější vztahy 
Mikuláše Beka, který získal nadpoloviční 
většinu hlasů. Funkce se ujal od 1. září. 

„Univerzitu nečeká lehké období, ať už s ohle-
dem na připravované změny v legislativě 
týkající se vysokých škol, či velké připravova-
né projekty,“ uvedl.

Zpravodajský portál MU
Přesně 18. září byl na webové adrese  
online.muni.cz spuštěn Zpravodajský 
portál MU coby rozšíření obsahu měsíčníku 
Muni. Od té doby přináší denně novinky 
z Masarykovy univerzity.

Ceitec byl schválen
Projekt na vybudování Středoevropského 
technologického institutu (Ceitec) v Brně 
dostal od Evropské komise zelenou. Stal se 
tak prvním schváleným projektem centra 
vědecké excelence v České republice.

říjenduben září červen 2011

Čím je dítě menší, 
tím větší vliv mají 
na jeho sportov-
ní výkon rodiče.
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O tom, že se jako lékař podívá za hranice, prý 
uvažoval dlouho, ale nijak aktivně o to neusilo-
val. Až spolužačka ze školy ho napojila na orga-
nizaci Dorra, která spolupracuje s neziskovkou 
Adra a do Afriky jezdí už několik let. 

„Rád se vrhám do různých extrémů, baví mě 
třeba cyklistické maratony. Tohle jsem před 
odjezdem taky bral jako dobrodružství,“ říká 
Urbášek, jenž pracuje jako dětský ortoped a trau-
matolog. Na místě se jeho pohled změnil.

Dětských úrazů a  neléčených vrozených 
vad je v zemi velké množství. „Člověk má jako 
lékař opravdu najednou pocit, že dělá to, proč 
vystudoval. Pomoc je tam skutečně potřebná. 
Místním se snadno stane, že se k ní nedostanou,“ 
popisuje Urbášek. Z vděku a radosti afrických 
pacientů cítil velké zadostiučinění, a také proto 
plánuje, že do Afriky pojede pracovat znovu.

Situace na místě byla opravdu zvláštní. Ačkoliv 
s vedením první nemocnice, kde několikačlenná 
mise působila, měli čeští lékaři podrobnosti po-
bytu domluvené dopředu a místní je nadšeně ví-
tali, manažeři se na ně podle vyprávění ortopeda 
moc netvářili. „Všechno funguje, vlastně vás ne-
potřebujeme,“ slyšeli, a přitom kolem sebe viděli 
dlouhodobě neléčené pacienty, třeba muže, jenž 
v nemocnici ležel s pět měsíců starou otevřenou 
zlomeninou.

S kolegy si tak pacienty hledali sami. Informa- 
ce o  jejich příjezdu se brzy rozkřikla, takže 
s blížícím se odjezdem trávili Češi v nemocni-
ci spoustu času, aby stihli ošetřit co nejvíc lidí. 

„Když jsme někoho operovali, snažili jsme se ale 
pracovat tak, aby třeba kovové komponenty ne-
musely později ven. Je dost nepravděpodobné, 
že už by to někdo udělal,“ povídá Urbášek, který 
takto pomáhal ženě, jež zlomenou nohu nejdřív 
léčila u šamana.

Opravdových doktorů s dokončeným studiem 
je v etiopských nemocnicích málo. Výsledkem 
ale je, že skutečných lékařů si společnost po-
važuje až příliš, oni ale, aspoň podle zkušenosti 
českého traumatologa, o pacienty velký zájem 
nemají. „Cítí se jako bohové, s lidmi mají jenom 
malý soucit. Zároveň ale nechtějí, aby jim někdo 
tenhle stav narušoval. Nechtějí se zlepšovat,“ 
popisuje Urbášek, který měl lepší zkušenost 
s lidmi, kteří o pacienty přímo pečovali. I proto 

Drahé dary Africe nepomůžou

se ještě víc snažil dělat přednášky pro mediky 
a zdravotnický personál, což byl jeden z hlav-
ních úkolů mise.

Chudoba, nízká mobilita obyvatel, která zne-
možňuje dostat se k lepší péči, důvěra v lidové 
léčitele. I  to jsou proměnné, které dokreslují 
etiopské zdravotnictví. Západní svět se hlavně 
s tím prvním snaží bojovat posíláním materiální 

pomoci a peněžních darů. Na místě se ale ukazu-
je, že by možná vyspělé státy měly formu pomo-
ci přehodnotit. Velká část moderního vybavení 
končí ještě zabalená v regálech, protože místní 
s ním neumí nebo nechtějí pracovat. „Daleko 
lepší by mi přišlo, kdyby jejich lékaři jezdili tře-
ba k nám, aby získali zkušenosti.“ 

Martina Fojtů

Opravdových 
doktorů je 
v Etiopii málo. 
O pacienty se 
starají sestry.

Pedagogickou a ekonomicko-správní 
fakultu čeká dostavba
Obě fakulty získaly dotaci z Operačního 
programu Výzkum a vývoj pro inovace. 
Pedagogická fakulta na novou multifunkční 
budovu s knihovnou a ekonomicko-správní 
fakulta na rekonstrukci knihovny a vestibulu. 

Začal platit nový studijní řád
Zvýšení počtu kreditů nutných pro postup 
do dalšího semestru, více opravných termínů 
nebo jednotná úprava státních závěrečných 
zkoušek. To a další důležité změny přinesl 
nový Studijní a zkušební řád Masarykovy 
univerzity.

Studentské bouře proti reformám
Vysokoškoláci z celého Česka vyjádřili 
na přelomu února a března Týdnem neklidu 
vyplněným demonstracemi, happeningy 
a přednáškami svůj nesouhlas s navrhovanými 
reformami vysokých škol. Ty chtělo prosadit mi-
nisterstvo školství v čele s Josefem Dobešem 
i přes řadu připomínek české akademické obce. 
Studenti v Brně uspořádali ve vysokoškolských 
budovách na Komenského náměstí Noc univer-
zit, která nabídla řadu diskusí k reformě.

leden únor březen

Rok 2012 v Muni

43 253
studentů

4 989
zaměstnanců

8 619
absolventů

5,4 mld. korun
neinvestiční rozpočet

O českém zdravotnictví se říká leccos, srovnávat ale může 
málokdo. Karel Urbášek, lékař brněnské Dětské nemocnice 
a doktorand lékařské fakulty, si na podzim na tři týdny 
vyzkoušel to etiopské. Domů se vrátil se silnými zážitky 
a úplně jiným názorem na rozvojovou pomoc.
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Prorektor Fiala se stal ministrem školství
Novým ministrem školství se stal někdejší 
rektor a posléze prorektor Masarykovy 
univerzity Petr Fiala. Do funkce jej 2. května 
jmenoval prezident Václav Klaus.

Software z MU používají na Harvardu
Americká Harvard Medical School si vyžádala 
instalaci vědeckého softwaru Caver, který 
vznikl na Masarykově univerzitě a slouží 
k modelování proteinů. 

Tajemství déjà vu prolomeno
Důležitý krok k vysvětlení jevu déjà vu 
udělali odborníci z lékařské fakulty a Ceitecu 
Masarykovy univerzity. Podařilo se jim doká-
zat, že původ tohoto fenoménu souvisí s ve-
likostí mozkových struktur, které se podílejí 
na zajištění paměti. Lepší porozumění tomu, 
jak fungují části mozku, jako je hipokampus, 
podle odborníků mohou mít do budoucna 
velký význam při prevenci nebo léčbě neuro-
logických onemocnění.

Filozofická fakulta má základy v paleolitu
Při stavebních pracích na nové budově fa-
kulty narazili odborníci z ústavu archeologie 
a muzeologie na historické artefakty z doby 
kamenné staré stovky tisíc let. 

červenduben květen prosinec

Nový Zéland, země, kde žije více ovcí než obyva-
tel, místní chodí bosí jako hobiti anebo se prohání 
za jakéhokoliv počasí na skateboardu. Místo, kde 
je několik zemětřesení denně, všichni a všech-
no je kiwi (synonym pro novozélandský) a uni-
verzity mají celosvětový význam. Jedna z nich, 
University of Canterbury, se stala na několik mě-
síců i mým druhým domovem. 

Díky shodě několika náhod a  podpoře eko-
nomicko-správní fakulty, programu Freemover, 
ale i  vlastní katedry veřejné ekonomie jsem 
měl možnost pobývat téměř čtyři měsíce v New 
Zealand Experimental Economics Laboratory.

Cesta k pobytu byla plná náhod a začala už 
v létě 2013 během konference Economic Science 
Association ve Švýcarském Curychu. Při jed-
nom z  obědů si k  mému stolu přisedl člověk, 
který se ukázal být ředitelem novozélandské 
laboratoře experimentální ekonomie a  sou-
časně rodák ze slovenského Kežmarku Maroš 
Servátka. O několik měsíců později mi nabídl, 
že během svého pobytu v Evropě udělá přednáš-
ku v Brně. 

Tak se i stalo a my jsme ho na oplátku pozvali 
na večeři do jedné z restaurací s pípou přímo na 
stole, aniž bychom tušili, jak má rád pivo. U jíd-
la mi kolega nabídl možnost stáže v NZEEL, ale 
s tím, že nemůže poskytnout žádné finance, ne-
boť je univerzita od velkého zemětřesení v roce 
2011 v úsporném režimu. Druhý den jsem tedy 

začal zjišťovat možnosti podpory ze strany naší 
univerzity a o několik měsíců později jsem spo-
lečně ještě s jedním doktorandem v Praze nase-
dal na letadlo směr Christchurch.

Na Nový Zéland jsme přijeli několik dní před 
začátkem zimního semestru, tedy v půlce čer-
vence. University of Canterbury je jednou z nej-
větších a nejvýznamnějších novozélandských 
univerzit a  její kampus se nachází nedaleko 
centra města. Jak město, tak univerzitu postih-
lo ničivé zemětřesní a i dnes je část kampusu 
uzavřena. Univerzita ale vybudovala dočasné 
městečko, tzv. Kirkwood Village, kam se pře-
sunula výuka a také zázemí některých kateder 
a institutů, včetně laboratoře experimentální 
ekonomie.

Náplní stáže bylo zejména rozšiřování diser-
tační práce, účastnil jsem se výuky některých 
předmětů doktora Servátky a  podílel se na 
realizaci tamních experimentů. Na univerzi-
tě jsem se také setkal s mnoha akademickými 
pracovníky z celého světa, a dokonce jedním 
z prvních lidí, které jsem potkal, byla Češka. 
Novozélanďanů tu ale moc nebylo, ani mezi 
doktorskými studenty. Jak jsem se později do-
zvěděl, místní často po dokončení magisterské-
ho studia odcházejí do Evropy nebo USA.

Během svého pobytu jsem si mohl splnit také 
svůj sen a  poznat více Nový Zéland. Ostatně 
i  původem slovenský kolega tvrdí, že pokud 

chce člověk bádat a  přemýšlet, tak nemůže 
sedět v kanceláři, ale musí být někde, kde mu 
je dobře. On sám je tohoto tvrzení příkladem 
a o svých projektech nejraději přemýšlí na ly-
žích nebo na rybách.

Cestování na Novém Zélandu je ale bez vlast-
ního auta velmi komplikované. Vlaky zde mají 
jako turistickou atrakci a  autobusové linky 
nejsou cenově ani časově výhodná alternativa. 
Proto jsme na začátku pobytu koupili starší 
auto a vyrazili. Podařilo se nám o víkendech 
procestovat zejména Jižní ostrov, ale v  době 
jarních prázdnin jsme vyrazili i na ten Severní. 
Teprve zde jsem si ale uvědomil, že Nový Zéland 
nejsou jen dva malé ostrovy vedle Austrálie, ale 
že se jedná o opravdu rozlehlou zemi (větší než 
Spojené království), ve které žije 4,5 milionu lidí 
a desetkrát tolik ovcí. 

Příroda, jak je všeobecně známo, je opravdu 
úchvatná a velmi rozmanitá. Na jihu narazíte 
na fjordy (zde nazývané soundy), o pár hodin 
cesty autem dále se ocitnete v Alpách, na kte-
ré navazují pouště. Jinde si na pláži vyhrabete 
v písku díru a ta se naplní horkou vodou nebo 
vyrazíte do jeskyně plné světélkujících červů, 
na řece nasednete na jetboat a u vodopádu po-
zorujete malé lachtany. U toho všeho se o vý-
zkumu přemýšlí opravdu skvěle.

Miloš Fišar,
doktorand ESF MU

Bádejte tam, kde je vám dobře
Na Zélandu 
je několik 
zeměstřesení 
denně, jedno 
velké postihlo 
i univerzitu. 
Proto se mu-
sela dočasně 
uskromnit.
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Michal Ďuriník, 
doktorand ekonomicko-

-správní fakulty

Předsevzetí do nového roku ani do nového se-
mestru si nikdy nedávám. Ani to klasické dok-
torandské: dopsat už disertaci. Jsou ale věci, na 
které se v dalším semestru těším. Poprvé budu 
učit, a tak jsem zvědavý, jak tuto úlohu zvládnu. 
Těším se na to, co všechno se při tom sám o sobě 
dozvím a co naučí studenti mě. Těším se na nové 
experimenty, které budeme dělat. Těším se na 
další propojování psychologie a ekonomie ve své 
práci a na podnětné a inspirativní lidi, které při 
tom poznám. A protože nežiju jen školou, těším 
se na nové cesty, nové i staré přátele, zábavné 
sporty, které zkusím, směšné věci, které sním, 
a na věci, o kterých ještě ani nevím, že přijdou. 
A samozřejmě se těším na to, jak budu psát di-
sertační práci.

Veronika Matoušková, 
studentka ekonomic-

ko-správní fakulty

Vždy tvrdím, že nepatřím k těm, co do nového 
roku a semestru vstupují vybaveni seznamem 
nejrůznějších mnohdy i hodně šílených předse-
vzetí. Spíš se jen snažím se s počátkem roku za-
stavit, ohlédnout zpět na uplynulé období a vzít 
si ponaučení z toho, co se mi povedlo i nepoved-
lo. Řídím se heslem, že i pomocí malých kroků 
lze dosáhnout velkých věcí, a tak nemá cenu si 
na sebe brát nesplnitelné závazky. V novém se-
mestru si hodlám lépe zorganizovat čas, abych 
se mohla věnovat kromě studia a stáže také nej-
různějším mimoškolním aktivitám, a nedošlo 
k tomu, že mě studijní povinnosti zcela zahltí 
a nebudu mít čas na nic jiného. Jelikož jsem velký 
milovník cestování, hodlám si i během nabitého 
semestru vyšetřit čas a peníze a podniknout ně-
kolik výletů do zahraničí, kde chci navštívit pár 
svých přátel a poznat další zajímavá místa.

Anketa:
Jaké si dáváte předsevzetí do nového semestru?

Kateřina Milichová, 
studentka  

právnické fakulty

Načasování dotazu mi nedá než odpovědět kla-
sickým studentským klišé. Od příštího semestru 
se budu učit průběžně. Mé první zkouškové ob-
dobí je obdobím zjištění, že to asi nebude zase 
taková pohoda a že tři zkoušky v prvním týdnu 
byl pěkně pitomý nápad. Předsevzetí si ale vět-
šinou moc nedávám. Obvykle jsou spojená s pla-
nými sliby, že budeme dělat něco, do čeho se nám 
ve skutečnosti vůbec nechce. Myslím, že chtít na 
sobě něco zlepšit nebo se něco nového naučit se 
nemusí pojit k nějakému určitému datu. Když 
chci opravdu začít sportovat, studovat další ja-
zyk nebo, klasicky jako každý rok, hubnout do 
plavek, tak začnu hned. Je jedno, jestli je první-
ho ledna nebo třetího září. 

Na druhou stranou, jedno předsevzetí jsem si 
do nového semestru přece jenom dala. Nebrat 
věci tak vážně a nestresovat se z maličkostí. Ne 
vždy je vše podle našich představ a ne vždy se 
všechno podaří. O co jde, když ne o život? 

Jan Šmak, student 
přírodovědecké fakulty

S příchodem nového roku se blíží i závěr mého  
studia na univerzitě. Proto jsem si dal před-
sevzetí dodělat poslední zkoušky tohoto se-
mestru a pak dokončit rozepsanou diplomku. 
V červnu mě ještě čekají státnice. Studuju ma-
tematickou analýzu, poměrně specifický obor, 
na magisterském stupni jsem zůstal jediný. To 
je ale na přírodovědě docela běžné, studen-
ti se specializují v oblastech, které je zajíma-
jí. Přístup učitelů se na magisterském stupni 
změnil, zkoušky mají mnohem přátelštější at-
mosféru. Víceméně si tam chodím popovídat 
s učitelem o nějakém tématu. Zatím neuvažu-
ju nad tím, že bych pokračoval na doktorském 
studiu, rád bych si už našel stálou práci, která 

mě bude bavit, i když se mi možná nepodaří 
sehnat něco v oboru.

Jakub Procházka, 
odborný asistent fakulty 
sociálních studií

Chtěl bych dotáhnout k  publikování Encyklo- 
pedii psychologie práce, kterou jsme v průběhu 
loňského roku připravovali spolu s našimi magist-
erskými studenty, a také již napsaný a do časopisu 
odeslaný článek týkající se efektivity leadershipu. 
V oblasti výuky nás spolu s kolegy čeká druhý rok 
inovovaného předmětu Psychologie organizace. 
Byl bych rád, kdyby se nám povedlo zapracovat 
naše zkušenosti a připomínky studentů z první-
ho roku tak, aby byl předmět pro studenty ještě 
přínosnější a měli z něj během studia dobrý pocit. 
Chtěl bych se tentokrát zaměřit víc na změnu for-
my než obsahu, soustředit se na malé věci, které 
mohou mít velký dopad.

Boris Valo, 
student fakulty 
informatiky 

Předchozí roky jsem si předsevzetí vůbec ne-
dával. Moc jsem to neprožíval a snažil jsem se 
se sebou něco udělat vždy, když bylo potřeba. 
Tento rok se mi ale různé, příjemné i nepříjem-
né, situace nahromadily na konec roku, a díky 
tomu jsem si několik předsevzetí přece jen dal. 
Jako každý student posledního ročníku jsem si 
předsevzal úspěšné dokončení diplomky a ab-
solvování státnic. Další klasické předsevzetí 
u mě bývá cvičení a hubnutí. Ne že bych potře-
boval hubnout, ale díky práci a své lenosti začí-
nám zjišťovat, že se cítím jako důchodce. Proto 
jsem si naordinoval trochu pravidelného běhá-
ní a protahování se. S tím se mi naštěstí podaři-
lo trochu začít už před koncem roku, tak se mi 
snad povede dodržet to i nadále. Na závěr jsem 
si přidal napravení a zlepšení svých špatných 
stránek. 

Nemá cenu dávat 
si nesplnitelné 
závazky. Jen vás 
to demotivuje.

Ekonomům slouží nová knihovna
Stavebníci dokončili rekonstrukci na ekono-
micko-správní fakultě. Výsledkem je foyer 
v nových barvách a se dvěma galeriemi se 
stoly a křesly ke studiu. Nová je také o celou 
třetinu větší knihovna.

Vědecké objevy na jednom místě
Zpravodajský portál MU online.muni.cz se 
rozrostl o sesterský web zaměřený na popu-
larizaci vědy. Vznikla tak stránka  
veda.muni.cz a s ní spojený facebookový 
profil fb.com/MilujemeVedu.

Vzniklo národní NMR centrum  
Josefa Dadoka
Nejvýkonnější spektrometr pro nukleární 
magnetickou rezonanci mají v nové laboratoři 
v Ceitecu Masarykovy univerzity v bohunic-
kém kampusu. Přístroj s pracovní frekvencí 
950 megahertzů slouží spolu s dalšími 
spektrometry ke zkoumání struktury molekul, 
a pomáhá tak objasnit procesy v živých 
organismech.
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40 844
studentů

5 172
zaměstnanců

9 022
absolventů

6,2 mld. korun
neinvestiční rozpočet



Matěj je zapálený pro finance, trhy a investo-
vání. Aktivně se snaží hledat nové informace, 
rozšiřovat si obzory a získávat nové zkušenosti. 
Nevynechal ani příležitost nechat se na své fa-
kultě otestovat Bloomberg ambasadorem, který 
pro studenty zorganizoval testování předpokla-
dů pro práci ve světě financí. Možnost ohodno-
tit své schopnosti jinak než školními testy Matěj 
na fakultě doposud postrádal. 

„Je velmi těžké dostat ve škole zpětnou vazbu 
na komplexní schopnosti člověka. Když uvažuje 
nad tím, jaká je jeho profesní budoucnost, nemá 
šanci zjistit, jak na tom reálně je. BAT je jedna 
z možností, jak se otestovat komplexně ze všech 
znalostí z oboru,“ vysvětluje Matěj.

Student podle svých slov neměl od testu žádná 
očekávání. „Byl jsem spíše zvědavý, jakou má test 
formu, jaké jsou otázky a jak je to náročné. Jsem 
velmi soutěživý člověk, a tak jsem si řekl: Zkusím 
udělat dobrý výsledek,“ říká Matěj se smíchem. 
„Když jsem se dozvěděl, jak jsem se umístil, bylo 
to pro mě zadostiučinění, že to, co dělám, není 
zbytečné,“ dodává spokojeně.

K výsledku Matějovi dopomohlo především 
analytické myšlení, ve kterém odmalička vyni-
ká. „ Hodně mě baví matematika a také mi dost 
pomohla činnost v Klubu investorů, kde jsme 
v semestru měli spoustu přednášek a worksho-
pů, z  nichž jsem načerpal mnoho informací. 
Test není nijak konceptuálně těžký, ale je třeba 
chápat souvislosti. To vyžaduje určité znalosti 
z oboru,“ vysvětluje student. 

Vstupenka na pracovní trh
Nad tím, jak se dají výsledky testu využít, začal 
uvažovat až posléze. „Zjistil jsem, že můj výsle-
dek mi může pomoct víc, než jsem čekal. Není 
to jen soutěž nebo porovnání se s ostatními. Je 
to reálná položka do životopisu, která člověka 
odliší od ostatních. Zaměstnavateli tím proká-
žu, že mám znalosti aplikovatelné v praxi. Když 
se budu hlásit na nějakou pracovní pozici, odliší 
mě to. Je důležité vykouknout z řady,“ chválí si 
Matěj Zabadal. 

Student vstoupil do 
Síně slávy Bloomberg
Na začátku byla pouhá zvědavost, na konci světový úspěch. Student financí Matěj Zabadal si před pár 
týdny vyzkoušel prestižní Bloomberg Aptitude Test (BAT), který po celém světě absolvovalo kolem dvou 
set tisíc lidí. Hned napoprvé zazářil a probojoval se do Síně slávy, kde obsadil páté místo v regionu Evropy, 
střední Asie a Afriky. Co za úspěchem stojí a k čemu se mu to bude hodit?

Už nyní mu výjimečný úspěch přináší ovoce. 
Od února se díky tomu vydá na stáž do jedné 
mezinárodní korporace. Někteří zahraniční 
zaměstnavatelé navíc přímo využívají databázi 
absolventů BATu a na základě jejich výsledků 
si vybírají a oslovují své budoucí pracovníky. 
„V zahraničí má finanční společnost Bloomberg 
obrovské jméno,“ vysvětluje student.

Matějova přirozená soutěživost mu však 
nedá spát a  štěstí v  testu zkusil i  podruhé. 
Tentokrát ho od stejného výsledku, kterého 
dosáhl v  prvním testu, dělila pouhá otázka. 

Tím se ale nenechává odradit. „Výsledek by se 
určitě dal ještě zlepšit. Zpětně mám chuť tam 
jít znovu, přede mnou jsou další čtyři místa, na 
která se dá dosáhnout. Když už člověk může být 
mezi nejlepšími, tak chce být úplně nejlepší. To 
je moje velká životní smůla a štěstí zároveň,“ 
směje se Matěj.

Bloomberg Aptitude Test si mohou studenti 
bezplatně vyzkoušet i  v  příštím semestru na 
ekonomicko-správní fakultě. 

Dita Chovancová
>> více na bit.ly/batbrno
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Díky testu zjistíte, 
jak si se svými 
znalostmi stojíte 
v mezinárodní 
konkurenci.

Patent na boty, které léčí nohy
Experti na lidskou chůzi z fakulty sportov-
ních studií se spojili s obuvníkem Josefem 
Hanákem a společně získali patent na spe-
ciální obuv, která pomáhá vylepšit funkčnost 
nohou.

Archeologové objevili tajemný  
hrob bojovníka
Koncem srpna odkryli odborníci z filozofické 
fakulty v lokalitě Kostice ojedinělý hrob 
velkomoravského bojovníka s mečem. Oblast 
Pohanska patřila v devátém století k největ-
ším centrům Velké Moravy. Hustě osídlenou 
aglomeraci a její okolí zkoumají vědci už 
pětapadesát let.

Univerzita znovuotevřela kino Scala
Po téměř dvouleté přestávce začalo znovu 
promítat brněnské kino Scala. Nově jej od 
města Brna převzala Masarykova univerzita, 
která ho provozuje ve spolupráci se společ-
ností Aeropolis.

Mozek nebo játra? Určí to enzym
Co určuje, jestli se z embryonálních kme-
nových buněk vytvoří základ pro nervovou 
soustavu nebo pro orgány, odhalili vědci 
z biologického ústavu lékařské fakulty. Více 
než tříletý výzkum ukázal, že záleží na aktivitě 
jediné bílkoviny, enzymu PTP1B. Výsledky 
výzkumu potvrdil jeden z nejprestižnějších 
vědeckých časopisů Cell Stem Cell.

zářísrpen říjen listopad
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O snídani si nechává jen zdát. 
Obědovou klasikou jsou pro 
něj špagety s kečupem, k večeři 
rychlovka jako párek v rohlíku 
na České během přesunu mezi 
hospodami. Je vám to povědomé? 

Nějak tak vypadá denní menu nejednoho stu-
denta. Jíst se dá ale i jinak a lépe. A ani to ne-
musí stát majlant, protože zdravé se nemusí 
rovnat drahé. Předsevzetí o zodpovědném pří-
stupu k jídlu si můžete spokojeně odškrtnout už 
v lednu. Zkouškové je na úpravu jídelníčku jako 
stvořené, při kuchyňské lince se přeci prokras-
tinuje nejlépe.

Tak zaprvé: Jíst zdravě nemusí mít nic spo-
lečného s  dietou, jak se mnozí obávají. „Pro 
mě zdravá strava znamená jednoduše přijímat 
v  pravidelných intervalech jídla obsahující 
přesně ty složky, které moje tělo potřebuje,“ 
říká student španělštiny a fanoušek sportu, pře-
devším posilování, David Gelien. „Moje stravo-
vání je například upraveno tak, abych nehubl, 
ale nabíral hmotu. Na začátku jsem si myslel, že 
jíst zdravě mě bude stát hodně peněz, ale zjistil 
jsem, že to tak není,“ vyvrací pověru.

Základem je dát tělu čerstvé a  co nejméně 
zpracované potraviny, a vyhýbat se rychlovkám 
na ulici a polotovarům. Není to nic složitého, ale 
pro studenta, který celý den lítá mezi přednáš-
kami a má sotva čas na kafe, to může být pro-
blém. Ale kde je vůle, tam je i cesta.

Luštěniny královny levného vaření
Čočka, hrách, sója, různé druhy fazolí či cizrna. 
Luštěniny lze nalézt v každém menším obcho-
dě i supermarketu a jejich koupě určitě nezatíží 
studentskou peněženku. 

Jejich příprava je navíc snadná, a co víc, z jed-
noho balení připravíte celou fůru hlavních jídel 
nebo třeba omáčky k  těstovinám. Luštěniny 
mají vysoký obsah bílkovin, vitamínů a  jen 
málo tuků, což potěší ty, kteří by se po Vánocích 
rádi opět vtěsnali do oblečení.

Nebojte se zelené
Ovoce a zelenina jsou základ, vždyť to říkaly 
už naše babičky, když jsme se urputně bránili 
mrkvičce v polévce a zelí jsme rozpustile vyha-
zovali z talíře. Dnes už si ale můžeme vybírat 
podle chuti, takže vzhůru do toho. Většina ovo-

Rady pro studentské kuchtíky:

Vařte zdravě a levně

ce a zeleniny je skutečně levná, a to nejen kvůli 
slevovým koutkům v supermarketech. 

Dobrým tipem je nakupovat podle sezony, 
kdy jsou vybrané potraviny levnější a vy si tak 
můžete jídelníček zajímavě obměňovat podle 
toho, co je právě čerstvé. Navíc banán nebo bro-
skev vás třeba s jogurtem ke svačině spolehlivě 
zasytí a dopřejete svému tělu víc než čokoládo-
vou tyčinkou.

Studentské klasiky na jinačí způsob
Jíte pořád dokola jen maso v univerzální hnědé 
omáčce s knedlíky a jako specialitu si k němu 
jednou za týden dopřejete rýži? Vězte, že maso 
není všechno a jeho nadměrná konzumace ne-
prospívá ani vám, ani vaší peněžence. 

Zkuste to občas proložit tofu nebo robi ma-
sem, které seženete i v menze. Když vaříte, za-
myslete se nad používanými surovinami a podle 
pravidla méně je někdy více zkuste třeba při 
přípravě špaget omáčku z čerstvých rajčat mís-
to litrů kečupu. A vařte hromadně, ušetříte!

Eva Lalkovičová

Vyzkoušeli jste 
už luštěniny? Ne-
zatíží peněženku 
a spolehlivě 
zasytí.

Biologové se přestěhovali do kampusu
Severní část univerzitního kampusu se 
rozrostla o čtyři nové pavilony. Zázemí v nich 
našlo Centrum experimentální, systematické 
a ekologické biologie přírodovědecké fakulty. 
Budovy využívá na tisíc studentů a více než 
250 stálých zaměstnanců ústavu experimen-
tální biologie a ústavu botaniky a zoologie.

Nový název měsíčníku
Měsíčník mění svůj název z muni.cz jen na 
Muni a poprvé se zmenšuje formát celého 
časopisu do dnešní podoby.

Dva patenty pomohou leukemikům
Patenty z lékařské fakulty našly uplatnění 
v podobě nových testovacích sad. První 
umožní lékařům dříve a přesněji stanovit 
prognózu chronické lymfocytární leukémie, 
druhá včas odhalit plicní onemocnění způso-
bené sporami plísní z rodu Aspergillus.

Velké otevírání
Otevření dvou pavilonů Ceitecu MU sym-
bolicky zakončilo výstavbu bohunického 
kampusu. Zároveň se otevřely nové budovy 
fakulty informatiky a pedagogické fakulty. 
První zmíněná získala nové výukové prostory, 
superpočítačové centrum a vědecko-tech-
nický park. Druhá pak moderní knihovnu 
a zázemí pro výzkumné instituty.

březenleden červen únor
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Snídaňové smoothie
Potřebujeme: 2 banány, půlku avokáda, tři datle 
bez pecky, cca 2 dcl obyčejného nebo rostlin-
ného mléka, lžičku kakaa, strouhaný kokos

Příprava: Vše společně rozmixujeme a pod-
le potřeby dolijeme ještě trochou mléka. 
Smoothie lze dochutit třeba medem nebo 
javorovým sirupem či ozdobit semínky.

Zapékaná zelenina
Potřebujeme: cuketu/lilek, rajčata, olivy, žam-
pióny, papriku nebo jinou zeleninu, sůl, pepř, 
papriku, olivový olej, tofu

Příprava: Umytou zeleninu a tofu nakrájíme 
do zapékací mísy. Zalijeme kapkou olivového 
oleje, osolíme, opepříme, dochutíme libovolný-
mi bylinkami a necháme péct. K závěru trochu 
podlijeme vodou. Ideální s bagetou.


