
Na Filozofické fakultě MU proběhla 
ve dnech 8. až 11. února 2006 meziná-
rodní konference na téma Shakespeare 
and His Collaborators Over the Cen-
turies (Shakespeare a jeho spolupra-
covníci v průběhu staletí), pořádaná 
týmem katedry anglistiky a amerika-
nistiky pod vedením dr. Pavla Dráb-
ka a dr. Kláry Kolinské. Konference 
byla zaměřena na oblast dosud málo 
teoreticky zkoumanou: otázku tvůrčí 
autorské spolupráce v kontextu rene-
sanční kultury a s tím související zále-
žitosti autorství, prolínání estetických 
vlivů v jednotlivých textech a obecně-
ji potom na otázky geneze literárního 
díla, otázky autorství a vztahy autora 
a kontextu vzniku díla.

Nejvýraznějším úspěchem konfe-
rence byla účast několika odborníků, 
kteří v shakespearovském bádání patří 
ke světové špičce, a zároveň generač-
ně rozvrstvená společnost akademiků 
z celého světa (USA, Japonska, Velké 

Británie, Nizozemí, Švýcarska, Ru-
munska, Maďarska, Polska a v malém 
zastoupení i České republiky). Prvním 
čestným hostem konference byla pro-
fesorka Lois Potter z Delawarské uni-
verzity, uznávaná znalkyně otázek au-
torství v mnohovrstevnatém prostředí 
britské renesanční literatury, která pro 
prestižní edici Arden Shakespeare při-
pravila k vydání apokryf Dva vznešení 
příbuzní (The Two Noble Kinsmen) 
od Williama Shakespeara a Johna Fle-
tchera. Druhou plenární přednášku 
přednesl nestor shakespearovských 
studií, profesor John Russell Brown 
z Middlesex University ve Velké Bri-
tánii, který kromě více než půl stole-
tí neustále aktivní akademické práce 
působil řadu let v londýnském Natio-
nal Theatre jako druhý režisér (drama-
turg). Mezi dalšími účastníky byli jak 
uznávaní odborníci z Evropy i Spoje-
ných států, tak mladí akademici a dok-
torandi z řady evropských univerzit. 

Semináře se konaly ve dvou dnech 
v několika tematických sekcích. Cel-
kem bylo předneseno třicet převáž-
ně chronologicky řazených příspěvků 
o přímých Shakespearových spolu-
pracovnících a těch, kteří se přímo či 
nepřímo podíleli na jeho tvorbě, dále 
o jeho pokračovatelích a upravovate-
lích v 17. a 18. století, kteří se přímo 
účastnili tvoření glorioly kolem jeho 
díla, až po novodobé shakespearov-
ské inspirace. Jednotlivé semináře po-
krývaly následující tematické okruhy: 
Shakespeare a jeho současníci, Shake-
speare a jeho následovníci, Shakespea-
re v divadle 20. století, Shakespeare 
jako inspirace, Shakespeare a součas-
ná společnost. Vedle tradičních ana-
lýz Shakespearova díla přinesly někte-
ré příspěvky cenný historický materiál 
a nová zjištění. Mimoto celé jedno 
podtéma se zabývalo vlivem, který 
měl shakespearovský kult v historii 
jednotlivých zemí, a jeho významem 

při utváření novodobých národních 
kultur. Dotvářel se tak proměnlivý ob-
raz pojmu Shakespeare – nejen Shake-
speare jako historická osoba a literát, 
ale zejména jako ztotožnění ústřed-
ního díla evropské i světové kultury. 
Úhel pohledu konference nejen roz-
kládal romantické představy o geniál-
ním tvůrci, ale především ukazoval vý-
znam jeho díla v historickém kontextu 
a v kontextu společenském, tedy jako 
v zásadě kolaborativní, sdílený jev, 
který čtyři sta let staré dílo nanovo při-
vádí k životu a dodává mu nové a zá-
roveň i nadčasové významy.

Konference byla v našem prostředí 
ojedinělou událostí a věříme, že na-
vázaná spolupráce s kolegy z regionu 
i ze světa bude pokračovat. Sborník 
příspěvků se připravuje pro nakladatel-
ství Cambridge Scholars Press.

Klára Kolinská, Pavel Drábek,
odborní asistenti na katedře anglistiky

a amerikanistiky FF MU

Správa kolejí a menz se neustále snaží 
vylepšovat své služby, a to nejen kvůli 
přibývající konkurenci, ale také proto, 
že chce nabídnout studentům a ostat-
ním zákazníkům možnost zdravého 
a pestrého stravování, které je tren-
dem dnešní doby. Provoz menz pra-
videlně kontrolují pracovníci Krajské 
hygienické stanice i pracovníci Lékař-
ské fakulty, kteří posuzují jak hygienu 
provozů, tak pestrost skladby pokrmů 
v jídelním lístku. Na základě výsledků 
těchto kontrol byla od nového semes-
tru rozšířena nabídka jídelního lístku 
o další dva druhy: italské těstoviny 
s různými druhy omáček a obědové 
zeleninové talíře s dresinkem. „Jejich 
cena je o něco vyšší, ale v sezóně, kdy 

zelenina zlevňuje, půjde cena dolů,“ 
uvedl vedoucí stravovacího provozu 
SKM Jiří Nohál. 

SKM se také snaží vyjít vstříc malé 
skupině studentů, kteří musí ze zdra-
votních důvodů dodržovat nejrůznější 
diety (nejčastěji bezlepkovou). V sou-
časné době se proto projednává mož-
nost, že by tito studenti využívali stra-
vovací zařízení Fakultní nemocnice 
u sv. Anny. Dotace MŠMT na stravo-
vání by se v takovém případě vyplácela 
dle jiných pravidel, která budou uveřej-
něna na webových stránkách SKM.

Změny přinesla i nová kolektivní 
smlouva MU. Zaměstnanci nyní mo-
hou požádat fakulty o stravovací po-
ukázky, za které se mohou stravovat 

jak v menzách SKM, tak v kteréko-
liv restauraci, kde tyto poukázky při-
jímají. Dříve tuto možnost měli jen 
zaměstnanci některých detašovaných 
pracovišť, kteří to do nejbližší menzy 
měli příliš daleko, s kolektivní smlou-
vou pro rok 2006 získali tuto možnost 
všichni zaměstnanci. Menzy SKM při-
jímají poukázky Exit Group a Sodex-
ho a na rozdíl od běžných restaurací 
budou vracet svým zákazníkům pení-
ze, pokud bude cena obědového menu 
menší než hodnota poukázky. 

Největší změnou je však pláno-
vaná úprava ceny jídel pro studenty 
i zaměstnance. Se souhlasem ředite-
le SKM Ing. Zdeňka Čížka budou od 
dubna všechna jídla v menzách o pět 
procent levnější. „Sleva nepůjde na 
úkor kvality pokrmu, ale budeme se 
snažit přijatými úspornými opatřeními 
šetřit v provozních nákladech. Cenový 
schodek také chceme pokrýt výnosy 

z naší doplňkové činnosti,“ vysvětlu-
je Jiří Nohál. Stejně jako si koleje vy-
dělávají letním komerčním provozem, 
podnikají menzy v cateringu. Kromě 
toho, že zajišťují pohoštění a rauty na 
všech oficiálních univerzitních akcích, 
nabízejí také snídaně hostům v hotelu 
Garni nebo se starají o pohoštění na 
různých kongresech a konferencích.

-mš-

Jídlo v menzách MU zlevní

Stále se opakující naléhavá potřeba 
studentů využít během studia svého 
oboru možnost stáže či odborné pra-
xe, která by jim poskytla příležitost 
získat praktické schopnosti a doved-
nosti, vedla k myšlence založit Akade-
mické centrum poradenství a supervi-
ze (ACPS). ACPS bylo vytvořeno ve 
spolupráci Psychologického ústavu 
a Ústavu pedagogických věd FF MU 
díky finanční podpoře Evropského 
sociálního fondu a rozpočtu České 
republiky, kterou je možné čerpat na 
základě schváleného projektu „Zkva-
litnění vzdělávání a odborné přípravy 
studentů psychologie a sociální peda-
gogiky a poradenství“. Koordinátorem 
projektu je Pavel Humpolíček, Ph.D. 

ACPS sdružuje Klinicko-poradenské 
centrum, jehož chod zajišťují odbor-
ní psychologové, a Sociálně-pedago-

gické centrum, kde realizace projektu 
probíhá v režii odborných pedagogů. 
Ústřední myšlenkou ACPS je nabíd-
nout komplexní podporu studentům 
při získávání praktických zkušeností. 
Za tímto účelem chce centrum spo-
jovat oborníky příbuzných disciplín 
a poskytnout tak studentům příklad 
modelového multidisciplinárního pří-
stupu. Pro veřejnost je tato idea pří-
nosná zejména v rovině seznámení se 
s dosud nepříliš praktikovaným přístu-
pem k řešení psychologických a peda-
gogických problémů.

Slavnostní zahájení provozu ACPS 
proběhlo 2. února 2006 v areálu Vy-
sokého učení technického v Brně na 
Údolní ulici. Téhož dne probíhal 
i den otevřených dveří ACPS, během 
něhož si mohli návštěvníci prohléd-
nout nadstandardní multimediální 

vybavení centra a seznámit se s na-
bídkou aktivit, která vychází z reali-
zace projektu. Klinicko-poradenské 
centrum představilo svůj záměr nabí-
zet bezplatně psychologickou pomoc 
v osobních a vztahových problémech 
dětem, dospívajícím, dospělým a ro-
dinám. Mezi další služby, které může 
veřejnost v centru využívat, patří psy-
chologické poradenství a diagnostika, 
individuální a skupinová psychote-
rapie, sebepoznávací a svépomocné 
skupiny, relaxace, autogenní trénink 
a další odborné služby, které budou 
zajišťovat odborní pracovníci z praxe 
nebo studenti psychologie vykonáva-
jící činnost pod supervizí odborníka. 
Sociálně-pedagogické centrum se ori-
entuje především na rozvoj profes-
ních kompetencí studentů sociální 
pedagogiky a poradenství. Jeho akti-

vity se zaměřují na zprostředkování 
odborných praxí studentům a jejich 
vedení. Další rovinou činnosti je na-
vázání spolupráce se zařízeními, kte-
ré mohou do budoucna nabídnout 
absolventům pracovní příležitosti. 
Hlavním cílem je podpořit zaměst-
nanost absolventů prostřednictvím 
zkvalitnění jejich přípravy během stu-
dia, a to zejména díky rozšířené na-
bídce orientované na získání pracov-
ních zkušeností v oboru.

Nově vybavené prostory ACPS jsou 
k dispozici jak studentům, tak veřej-
nosti a jejich využívání je podmíněno 
dohodou se sekretariátem ACPS a kon-
krétními pracovníky center. Kontakty 
lze nalézt na webových stránkách cen-
tra http://www.acps.cz.

Lucie Chaloupková, 
odborná pracovnice ACPS

Akademické centrum poradenství a supervize se otevřelo veřejnosti

Stalo se již tradicí, že se každým ro-
kem na začátku února v Brně na 
Masarykově univerzitě konají dvě 
pracovní setkání přírodovědců. V le-
tošním roce se v Kongresovém cent-
ru v areálu ÚSKM Vinařská konalo 
jednodenní VI. Pracovní setkání fy-
zikálních chemiků a elektrochemiků 
(7. února) a dvoudenní, jubilejní X. 
Pracovní setkání biochemiků a mole-
kulárních biologů (8. a 9. února). Zá-
štitu nad oběma akcemi převzal rek-
tor Masarykovy univerzity prof. Petr 
Fiala a děkan Přírodovědecké fakul-
ty MU doc. Milan Gelnar. Pracovní 
setkání fyzikálních chemiků a elek-

trochemiků (FCH a ELCH) se až 
do roku 2004 konalo jednou za dva 
roky, avšak z důvodů zvýšeného zá-
jmu o tuto akci, především ze strany 
doktorandů, se organizátoři rozhod-
li toto setkání opakovat každoročně. 
Pořádajícími pracovišti byla katedra 
teoretické a fyzikální chemie vede-
ná prof. Mojmírem Šobem a kated-
ra biochemie vedená prof. Vladimí-
rem Mikešem. Na druhé jmenované 
akci se finančně podílela Česká spo-
lečnost pro biochemii a molekulární 
biologii. 

Masarykova univerzita během zmí-
něných tří dnů přivítala více než 180 

účastníků. Pozvání přijali vědečtí 
a akademičtí pracovníci, postgradu-
ální a pregraduální studenti jak z čes-
kých a slovenských vysokých škol, 
tak z výzkumných ústavů. Účastníci 
měli možnost v češtině, slovenšti-
ně a v angličtině informovat ostat-
ní kolegy o směrech svých výzkum-
ných projektů, diskutovat výsledky 
své vědecké práce, upevnit stávající 
kontakty, popřípadě navázat kontak-
ty nové. 

Součástí obou pracovních setká-
ní byla, ostatně jako každým rokem, 
Sekce mladých, v rámci které studenti 
přednesli svoje příspěvky v anglickém 

jazyce a měli možnost si o nejlepší 
práci s nejlepší prezentací zasoutěžit. 
Není pochyb, že řada studentů tou-
to aktivitou přesvědčuje nás starší, 
že mladá generace je připrave-
na a schopna řešit nové vědecké 
problémy a zasvěceně diskuto-
vat na různá témata. 

Nezbývá než poděkovat všem 
účastníkům za jejich zajímavé 
příspěvky i příjemnou atmosféru, 
která obě setkání provázela. Rádi 

bychom si touto cestou dovolili pozvat 
všechny zájemce do Brna na jejich dal-
ší ročník, plánovaný na první únorový 
týden roku 2007. V případě pracovní-
ho setkání FCH a ELCH organizátoři 
uvažují též o dvoudenní akci. 

Libuše Trnková, 
docentka na katedře teoretické

a fyzikální chemie PřF

Od března mohou studeti žádat 
o koleje
Kritéria pro přidělování lůžek na 
kolejích MU se oproti minulým ro-
kům nijak nezměnila, stále tedy mají 
přednost studenti prvních ročníků. 
U starších ročníků je nadále roz-
hodující dojezdová vzdálenost, ale 
také studijní průměr. (Přesné znění 
kritérií najdete na stránkách SKM 
www.skm.muni.cz.) Novinkou je 
však časově neomezené podávání 
žádostí. Zatímco dříve IS MU sbí-
ral žádosti o koleje pouze v březnu, 
letos bude tato aplikace otevřená 
kdykoliv od 1. března do 31. prosin-
ce. „Nechceme vystavovat nejistotě 
studenty, kteří si rozmysleli, že bu-
dou žádat o koleje až v dubnu, že se 
s jejich žádostmi bude pracovat až 
někdy v létě,“ vysvětlil rozhodnutí 
SKM její ředitel Ing. Zdeněk Čížek. 
Pořadníky na koleje tak budou zve-
řejňovány postupně, první by měl 
být znám již 10. dubna. Harmono-
gram předubytování je již v součas-
nosti vystaven na webových strán-
kách SKM. 

Ceny kolejného by v příštím roce 
měly zůstat beze změny. „Nepředpo-
kládám, že bychom zvyšovali ceny 
kolejného od nového akademického 
roku, navýšení cen energií se bude-
me snažit kompenzovat rozšířením 
komerčního ubytování v letních mě-
sících,“ uvedl Čížek. V létě také bude 
pokračovat dovybavování pokojů na 
koleji Kounicova a rekonstrukce so-
ciálních zařízení a bytových jader na 
koleji Vinařská. 

-mš-

Slovenští hosté na Ústavu 
slavistiky FF MU
Ústav slavistiky Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity hostil 1. břez-
na tři slovenské literární vědce a kri-
tiky: dr. Alexandera Halvoníka, ředi-
tele Literárního informačního centra 
v Bratislavě, jeho zástupce dr. Anto-
na Baláže a profesora Univerzity Ko-
menského Viliama Marčoka. Přijal 
je také proděkan FF MU Jiří Gazda 
a spolu s vedením ústavu diskuto-
vali o české a slovenské slovakistice. 
Poté proběhla na Ústavu slavistiky za 
účasti generálního konzula Sloven-
ské republiky v Brně Ing. Ivana Neje-
schleby, učitelů a studentů slavnostní 
prezentace třetího dílu Dějín sloven-
skej literatúry, který pojednává o sou-
časnosti a jehož hlavním autorem je 
prof. Viliam Marčok. 

Z uzavřené dohody o spolupráci 
vyplývá, že Literární informační cen-
trum, tato ústřední kulturní instituce 
Slovenské republiky, bude poskyto-
vat slovakistice na Ústavu slavistiky 
FF novou odbornou literaturu a be-
letrii a bude zde prezentovat nové 
knihy významných slovenských auto-
rů. Bude také zvát studenty a učitele 
do svých zařízení a podílet se na orga-
nizování vědeckých konferencí, mezi 
nimiž klíčové místo zaujímá každo-
roční česko-slovenské sympozium, 
jehož pravidelným publikačním vý-
stupem je série Brněnské texty k slo-
vakistice.

Ivo Pospíšil,
vedoucí Ústavu slavistiky FF MU

Shakespearovská konference na Filozofické fakultě

Na pracovní setkání přírodovědců se 
sjelo 180 účastníků z České i Slovenské 
republiky, aby zde prezentovali výsled-
ky svých výzkumů. 

Od nového semestru se v jídelníčku menz 
objevily dva nové pokrmy – italské těstoviny 
a obědové zeleninové talíře. Foto: Ondřej 
Ženka.

Pracovní setkání přírodovědců na Masarykově univerzitě
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