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Nová biologická terapie…

„Věříme, že námi navržené postu-
py mohou zlepšit vyhlídky na přeži-
tí a kvalitu života pacientů s leukémií. 
Nelze sice mluvit o převratu v léčbě, 
ale může jít o významné doplnění 
současné palety léčebných postupů 
o nové účinné a málo toxické přístu-
py,“ vysvětluje Michálek. 

Léčba by měla být nejen efektivnější, 
ale také levnější. „Příprava naší indivi-
dualizované vakcíny pro jednoho paci-
enta, která pokryje roční léčbu, stojí při-
bližně 350 tisíc korun. Jeden rok léčby 
pacienta s pokročilým nádorem ledvin 
dnešními moderními léky stojí však více 
než jeden milion,“ uvádí Michálek.

Na závěry z klinických testů, kte-
ré ověří výsledky výzkumu a umož-
ní obrátit se na zdravotní pojišťovny 
a diskutovat o přínosu nového lé-
čebného postupu, je však nutné po-
čkat řadu let. „Předpokládané klinic-
ké studie jsou prováděny v průběhu 
dvou až tří let, ale celkově zhodnotit 
účinnost nového léčebného postupu 
můžeme až za dalších tři až pět let,“ 
popisuje výhled do budoucna ve-
doucí projektu Michálek. První paci-
enti, kteří se stanou součástí klinic-
kého testu, by ale mohli podstoupit 
léčbu už v polovině příštího roku. 
Vše se bude odvíjet od rozhodnutí 

Státního ústavu pro kontrolu léčiv, 
pro které by podle Michálka měly 
být připraveny podklady do konce 
tohoto roku.

Další vývoj také závisí na finanč-
ních prostředcích, které se podaří do 
projektu získat. Posláním pro tyto úče-
ly vzniklého nadačního fondu Mod-
rá kotva je právě jejich zabezpečení. 
„V Česku probíhá testování nových 
léků prakticky výhradně v režii farma-
ceutických firem, které promítnou ná-
klady vynaložené na vývoj nového 
léku do jeho ceny. S dovedením vý-
zkumu na akademické půdě až do fáze 
klinické studie se příliš nepočítá,“ vy-
světlil Michálek, proč je potřeba shá-
nět prostředky prostřednictvím nadač-
ního fondu. 

David Povolný

Vedle pavilonů se společnými výuko-
vými sály, aulou a učebnami pro Lé-
kařskou a Přírodovědeckou fakultu 
budou postaveny pavilony pro ústavy 
preventivního lékařství, fyziologie, far-
makologie a lékařské etiky, sociálního 
lékařství a veřejného zdraví Lékařské 
fakulty a dále pavilony teoretické, fyzi-
kální a analytické chemie a biochemie 
Přírodovědecké fakulty. Přibude budo-
va děkanátů obou fakult a nová vstup-
ní hala naproti dopravnímu uzlu, jejíž 
výstavba výrazně zjednoduší přístup 
do celého areálu.

Univerzitní kampus pro pět tisíc 
studentů a 750 vysokoškolských pe-
dagogů a vědecko-výzkumných pra-
covníků se začal stavět v roce 2004. 
Loni v létě se stavba pozastavila kvů-
li hledání řešení způsobu úhrady kur-
zových ztrát ministerstvem financí. 
Kurzové ztráty vznikly vlivem sílící 
koruny na úvěru u Evropské investič-
ní banky (EIB), ze které stát částečně 
financuje rekonstrukce objektů a vý-
stavbu kampusu Masarykovy univer-

zity. Závazek za kompenzaci kurzo-
vých ztrát řeší ministerstvo financí, 
jak vyplývá ze smlouvy s EIB. 

Náklady na stavbu celého kampusu 
byly spočítány na 5,1 miliardy korun. 
Masarykova univerzita spolufinancu-
je stavbu kampusu z vlastních zdrojů, 
a to v celkovém rozsahu 2,1 miliardy 
korun, což představuje 41 procent cel-
kových nákladů. Město Brno poskytlo 
300 milionů na inženýrské sítě a tech-
nickou infrastrukturu. 

Jako první vyrostly v Bohunicích 
v roce 2005 čtyři pavilony Integro-
vaných laboratoří biomedicínských 
technologií. O dva roky později 
bylo otevřeno dalších 12 objektů za 
1,56 miliardy korun pro Lékařskou 
a Přírodovědeckou fakultu Masaryko-
vy univerzity včetně budovy Knihov-
ny univerzitního kampusu. Letos na 
jaře začala stavba pavilonu pro Fa-
kultu sportovních studií a dvou spor-
tovních hal, které budou dokončeny 
v druhé polovině roku 2009.

-red-

Nový systém podávání přihlášek 
prostřednictvím Obchodního 
centra, který zavedla Masarykova 
univerzita, zajistil snazší přístup 
k celoživotnímu vzdělávání.

Uchazeči o studium v programech ce-
loživotního vzdělávání se mohli do 
konce srpna pomocí internetového 
Obchodního centra hlásit ke studiu 
a zároveň provést i on-line platbu ban-
kovním převodem nebo platební kar-
tou. Ročně absolvuje programy celo-
životního vzdělávání na Masarykově 
univerzitě 18 tisíc lidí, což je nejvyšší 
počet účastníků celoživotního vzdě-
lávání na veřejných vysokých školách 
v České republice.

Nový systém usnadňuje nejen ad-
ministrativu, ale i evidenci účastní-
ků. „Účastník kurzů získá ihned po 
provedení platby automaticky pří-
stup ke studijním službám, do kurzu 
i ke studijním materiálům a učitel se 
může okamžitě seznámit s přihláše-
nými a platícími účastníky,“ upřesnil 

vedoucí projektu Obchodního centra 
z Fakulty informatiky MU Miroslav 
Křipač.

Programy celoživotního vzdělávání 
jsou určeny pro ty, kteří chtějí pokra-
čovat ve svém vzdělávání. Umožňují 
účastníkům další odborný rozvoj, roz-
šiřování znalostí a dovedností. U někte-
rých profesí, jako jsou lékaři, pracovníci 
ve zdravotnictví a pedagogové, vyplývá 
povinnost dalšího vzdělávání přímo ze 
zákona. Náklady si hradí účastníci pro-
gramů sami, v mnoha případech je za 
ně platí jejich zaměstnavatelé.

Internetové Obchodní centrum MU 
(http://is.muni.cz/obchod/) je součás-
tí Informačního systému Masarykovy 
univerzity a představuje v univerzitním 
prostředí zcela nový trend. Ojedině-
lé je právě propojení se systémem pro 
podporu studia a výuky (e-learningu) 
a díky tomu vyhovuje specifikám uni-
verzity. Internetové obchodní centrum 
spustila Masarykova univerzita počát-
kem akademického roku 2007/2008.

-red-

Na konci června skončil projekt 
Mezinárodního politologického 
ústavu Masarykovy univer-
zity Kaleidoskop EU. Jednalo 
se o sérii školení pro učitele 
základních škol, kterých se 
postupně zúčastnilo na osm 
set posluchačů a poslední fáze 
projektu se odehrála v Jihočes-
kém, Středočeském, Plzeňském 
a Karlovarském kraji.

„Orientace v problematice Evropské 
unie je v dnešní době důležitou do-

vedností a měla by být součástí výuky 
už na úrovni základních škol. Bohu-
žel právě zde existují značné mezery. 
Jednou z hlavních příčin jsou nedo-
statečné znalosti samotných pedago-
gů o daném tématu. Snaha zlepšit 
jejich znalosti o fungování Evrop-
ské unie byla proto impulsem k vy-
tvoření projektu,“ říká Marián Belko 
z Mezinárodního politologického 
ústavu Masarykovy univerzity.

Na školení se učitelé dozvěděli ne-
jenom základní informace o tom, jak 
Evropská unie funguje, jaké jsou její 
instituce a jak se její politika dotý-

ká běžných občanů, ale také získali 
informace o tom, co EU nabízí zá-
kladním školám. Projekt kladl velký 
důraz na aktuální témata. Došlo tak 
i na otázky, jako je reforma instituci-
onálního zřízení Evropské unie, bu-
doucí rozšiřování či zavádění společ-
né měny. 

Projekt se nesoustředil pouze na 
poskytnutí informací, ale chtěl učite-
le naučit s nimi také zacházet. Proto 
v jeho rámci byly vytvořeny učební 
materiály, jejichž distribuce stále běží. 
Jedná se o publikaci Základní škola 
Evropské unie autorů Víta Dočkala 

a Petra Kanioka, kde je nejenom shr-
nutí informací, které učitel potřebuje, 
ale nachází se zde i několik interak-
tivních her, s jejichž pomocí se látka 
žákům lépe vstřebá. S knihou učitelé 
na kurzu získali i CD-ROM shrnující 
základní texty a prezentace.

„Pro zajištění zpětné vazby měli ab-
solventi školení o Evropské unii z řad 
pedagogů základních škol možnost 
na závěr vyplnit hodnotící formulář. 
Nás těší, že jejich reakce byly velice 
pozitivní. Ocenili zejména užitečnost 
získaných informací pro svou prá-
ci na školách a rovněž interaktivnost 
celého školení,“ hodnotí Belko celý 
program.

Projekt byl financován z prostředků 
Evropského sociálního fondu a státní-

ho rozpočtu 
České republi-
ky, díky čemuž 
se jej učitelé 
mohli účastnit 
bezplatně. „Sa-
motný projekt 
je v závěreč-
né fázi a jeho 
kontinuita je 
zajištěna for-
mou distribuce 
informačních 
a učebních materiálů. Učitelé mají rov-
něž možnost obrátit se na nás v přípa-
dě jakýchkoliv nejasností. V budoucnu 
plánujeme pokračovat v obdobných 
projektech,“ vzkazuje učitelům Belko. 

Martin Kopáček

U opevněného hradiska archeologové 
odkryli ještě dvě předhradí, ale ani v jed-
né z těchto částí až do letošního roku 
k podobně zásadním objevům nedošlo. 

Vědci proto přestávali věřit, že by se 
jejich teze o hradisku mohly ještě vý-

razně inovovat. „To se změnilo až díky 
našemu specialistovi a správci lokality 
Pavlu Čápovi, jehož napadlo prozkou-
mat písečnou dunu v místě severního 
předhradí,“ líčil vedoucí výzkumu. Na 
terénní vyvýšenině, v blízkosti vědecko-

výzkumné základny, stával dříve seník, 
který patřil k lichtenštejnskému lovec-
kému zámečku. Léta nikoho nenapadlo, 
že by se pod netypickým útvarem v ro-
vinaté krajině mohlo skrývat něco zají-
mavého. „Když jsme zde provedli pe-
dologické vrty, tak jsme přišli na to, že 
vyvýšeninu tvoří kamenná destrukce, to 
znamená části zbořeného zdiva, a směs 
středověkých malt. Potvrdila to i labo-
ratorní měření a konečně i naše letošní 
vykopávky. Při nich jsme získali pozů-
statky pravděpodobně církevní stavby 
a hroby soustředěné kolem ní,“ vyjme-
noval objevy Macháček. Výčet však ne-
musí být kompletní, archeologové letos 
odkryli povrch destrukce na polovině 
stavby a jen část pohřebiště. Vědí, že 
hrobů bude mnohem víc, ale jejich prů-
zkum přijde na řadu až příští rok. „Letos 
jsme se chtěli seznámit s terénem a zjis-

tit rozsah destrukce. Ještě jsme nešli 
dovnitř a nevíme například, jaký měla 
stavba tvar,“ zamyslel se Macháček.

I tak mají archeologové o čem pře-
mýšlet. Církevní stavba mimo hlavní 
hradiště není obvyklá, a proto se disku-
tuje o tom, komu ve své době mohla 
patřit. Varianta, která se zmiňuje nej-
častěji, ji přisuzuje správci hradiska, 
jenž se o něj staral, když vládce pobýval 
na jiném místě. Vládci Velkomoravské 
říše totiž asi neměli jedno „hlavní měs-
to“ a mohli pobývat na více místech. 

Zajímavé je také kamenné oblože-
ní některých hrobů. „To je typické spíš 
pro oblast Balkánu, konkrétně třeba 

pro Chorvatsko, které bylo více ovliv-
něno náboženskými regulemi z Byzan-
ce a pozdně antickou tradicí,“ vysvětlil 
vedoucí výzkumu neobvyklost nálezu. 
Další svědčí o kontaktech s ještě vzdále-
nějšími zeměmi. „V kulturní vrstvě, což 
je část půdy, která tvořila v 9. století po-
vrch země, jsme našli vikinský herní ká-
men. Nevíme, jestli tady skutečně někdy 
byla celá herní sada, ale minimálně ten 
jeden kámen sem musel někdo donést 
ze severských zemí,“ uvedl Macháček. 
Tuto zajímavou hypotézu však musí po-
tvrdit ještě petrografická analýza materi-
álu, z něhož byl kámen vyroben.

Martina Fojtů

Výzkum na Pohansku je od začátku spjat 
s Masarykovou univerzitou. Studenti a peda-
gogové tady bádají už od roku 1958. Foto: 
Petr Sedláček.
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2   /  Září 2008

UdálOsTI

Archeologové rozšířili mapu hradiště Pohansko

REDFEST
FESTIVAL HVùZD V REDUTù
10.–19. fiíjna 2008 v Redutû

Pá 10. fiíjna 
19.00 hod. âESKÁ PREMIÉRA!
Winston Graham: Marnie, reÏie J. A. Pitínsk˘. 

So 11. fiíjna  DIVADLO KOMEDIE, PRAHA
19.00 hod. Thomas Bernhard: Svûtanápravce,
reÏie D. D. Pafiízek.  

So 11. fiíjna
21.00 hod. âESKÁ PREMIÉRA! Peter Handke:
Podzemní blues. ReÏie: Jifií Honzírek. SCÉNIC-
KÉ âTENÍ 

Ne 12. fiíjna
17.00 hod. M. Dvofiáková a I. Medek „MrTVÁ?“
ReÏie a design: Rocc. 

Ne 12. fiíjna
DIVADLO PETRA BEZRUâE, OSTRAVA
19.00 hod. Alexandr Sergejeviã Pu‰kin: 
EvÏen Onûgin, reÏie Jan Mikulá‰ek. 

Po 13. fiíjna
âINOHERNÍ KLUB, PRAHA  
19. 00 hod. Georges Feydeau: 
Dámsk˘ krejãí , reÏie Martin âiãvák.  

Po 13. fiíjna  
21. 00 hod. off-program: 
PLAVKY - DENISA NOVA a PETR KVÍâALA 

Út 14. fiíjna 
19. 00 hod. Pavel Kohout: Erós, reÏie Jifií
Pokorn˘. V hlavní roli Marián Labuda. 

Út 14. fiíjna
21. 30 hod. J. H. KRCHOVSK¯: Erotick˘. Jeden
z nejvût‰ích souãasn˘ch básníkÛ ãte ze své poezie. 

Pá 17. fiíjna
19. 00 hod. A. S. Gribojedov: Hofie z rozumu,
reÏie: Sergej Nikolajeviã Arciba‰ev. 
TEATR NA POKROVKE, Moskva 

Ne 19. fiíjna
âESKÁ PREMIÉRA
Jitka Frantová: Moje praÏské jaro 
(La Mia Primavera di Praga), 
reÏie: Daniele Salvo. 
TEATRO DI ROMA (TEATRO INDIA), ¤ím

www.ndbrno.cz
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