
Tisícovka středoškoláků 
navštívila MU  
Více než tisícovka středoškoláků navštívila 21. listopadu 
2008 při Dni otevřených dveří pro partnerské střední 
školy Masarykovu univerzitu. Oproti loňskému 
roku se program značně rozšířil a své posluchárny 
i další pracoviště zájemcům zpřístupnila Fakulta 
informatiky, Filozofi cká fakulta, Fakulta sociálních 
studií, Přírodovědecká fakulta (v areálu na Kotlářské 
i v Univerzitním kampusu Brno-Bohunice), Lékařská 
fakulta, Pedagogická fakulta, Ekonomicko-správní 
fakulta a Fakulta sportovních studií. 
Na všech fakultách byly připraveny prezentace 
a přednášky o studijních programech, jednotlivých 
oborech, přijímacím řízení i studentských aktivitách. 
Na návštěvníky však čekaly i další zajímavosti. Patřilo 
mezi ně třeba promítání studentských fi lmů, setkání 
s univerzitními reprezentanty ČR na Olympijských 
hrách v Pekingu nebo prohlídka Anatomického muzea 
Lékařské fakulty. Na kampusu, Fakultě informatiky 
i na Kotlářské si středoškoláci prohlédli také laboratoře 
a ukázky experimentů – např. z oblasti laserové 
spektroskopie, generování plazmatu, kvantové optiky, 
vysokorychlostních sítí nebo virtuální reality. Zájemci 
měli také možnost navštívit knihovny jednotlivých 
fakult a seznámit se s jejich vybavením.

Masarykova univerzita 
hledá své absolventy
Masarykova univerzita v roce 2009 oslaví devadesáté 
výročí založení a i v souvislosti s touto událostí 
zahájila rozsáhlou kampaň, jejíž cílem je kontaktovat 
co nejvíce absolventů. Druhou největší vysokou školu 
v ČR absolvovalo od jejího založení v roce 1919 více 
než 125 000 lidí. Těsnější kontakt s MU však 
dosud mohli udržovat pouze ti, 
kteří promovali po roce 
1999. Tehdy byl totiž 
uveden do provozu 
elektronický Informační 
systém (IS) pro studenty
(www.is.muni.cz), při-
čemž přístup do něj 
absolventi mají i po 
ukončení studia a mohou 
tak kontaktovat své bývalé 
spolužáky, sledovat dění na 
MU apod. Starší absolventi 
tuto možnost neměli, nyní je 
však pro ně v ISu připravena 
nová absolventská síť. Mohou 
si zde po registraci vytvořit 
blog, zřídit osobní nebo profesní 
vizitku, oslovit přátele, plánovat setkání, 
sdílet fotografi e apod.
 „Rádi bychom dali našim absolventům příležitost se 
po letech znovu setkat, obnovit přátelství ze studií, 
ale zároveň zjistit, co všechno už jejich kolegové 
z ročníku dokázali. Bývalí studenti se za ta léta 
rozprchli do celého světa a nám nezbývá, než je touto 
cestou požádat, aby se nám ozvali,“ uvedl ke kampani 
prorektor MU Mikuláš Bek.
Absolventská síť je k dispozici na: 
http://is.muni.cz/absolventi.
Pokud vaši rodiče nebo učitelé studovali na MU 
a o této možnosti dosud nevědí, upozorněte je na ni. 
Další způsob, jak se zapojit do absolventských aktivit, 
představuje Spolek absolventů a přátel MU
(www.spolek.muni.cz).  

   

Novinky na MU

Prohlédněte si DVD
prezentaci MU
Na www.muni.cz si nově můžete prohlédnout 
on-line DVD prezentaci Masarykovy univerzity. 
Naleznete ji v sekci pro uchazeče. K dispozici 
jsou dvě verze k přímému zhlédnutí, z nichž si lze 
vybrat podle rychlosti připojení. Další možností 
je stažení souboru o velikosti 50 MB do PC. 
K zhlédnutí je třeba mít nainstalován přehrávač 
RealPlayer, který si zde také můžete zdarma 
stáhnout.
Šestiminutové video vás provede po všech 
fakultách MU. Přiblíží nejen budovy, interiéry, 
knihovny či počítačové učebny, ale také 
studentský život nebo město Brno.
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Fakulta sociálních studií
připravila absolventské setkání  
Fakulta sociálních studií MU připravila v rámci oslav desetiletého výročí svého založení na 
22. listopadu 2008 první setkání s absolventy. Akci zahájila menší setkání na všech sedmi 
katedrách, následoval společný program v atriu nedávno zrekonstruované budovy fakulty. 
Po slavnostním zahájení a přivítání absolventů děkanem Ladislavem Rabušicem hostům 
zazpíval sbor Ars Brunensis. Pak přišel na řadu hlavní bod programu – křest knihy „Absolventi 
– nepřehlédnutelní a úspěšní“, kterou připravili studenti žurnalistiky. Publikace ve čtyřech 
desítkách rozhovorů představuje významné absolventy fakulty – např. ministra školství 
Ondřeje Lišku, šéfredaktora zpravodajství TV Nova Petra Mrzenu, vedoucího Nízkoprahového 
klubu Likusák Martina Holiše nebo Zdeňku Haukovou, která už několik let pracuje pro 
společnost Člověk v tísni v Namibii. Setkání zakončilo další vystoupení pěveckého sboru 

a koktejl. V průběhu večera 
hosté také dostali zvláštní 
vydání fakultního časopisu 
Halas věnované právě 
absolventskému setkání. Další 
obdobné akce se příležitostně 
uskuteční i v následujících 
letech. 

Studentské rádio MU zahájilo vysílání
Na internetu se objevila nová rozhlasová stanice – 9. prosince 2008 slavnostně zahájilo 
ostrý provoz Rádio R, studentské rádio Masarykovy univerzity. Testovací provoz 
stanice, která vysílá z prostor Katedry mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních 
studií, začal už v říjnu. Rádio R 
vzniklo z nadšení dobrovolníků 
a bez komerčních ambic, jeho obsah 
i samotné fungování je zcela v režii 
studentů. 
Tvůrci popisují novou stanici jako 
komunitní, což znamená, že program 
bude ovlivňovat vzájemná interakce 
s posluchači. Programový dramaturg 
Jan Motal uvedl: „Už nyní se můžeme 
pochlubit formáty, které se ve většině 
rádií neobjevují – krátké dokumenty, 
slovesná tvorba nebo experimenty.“ 
Redakce spolupracuje např. s Ateliérem rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky 
Divadelní fakulty JAMU. I hudebně se stanice vymezuje alternativně – nehraje hity, ale 
vytváří si vlastní. Nevyhledává příliš osvědčenou klasiku, experimentuje a nezapomíná 
ani na příznivce menšinových žánrů. Projekt je neziskový, peníze na rozjezd poskytla 
univerzita. Rádio R si můžete naladit na http://www.radio-r.cz.


