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Vědci objevili v Antarktidě 
novou bakterii

Zdravá strava, pohyb, žádné cigarety, co 
nejméně alkoholu a pokud možno i stre-
su. To jsou atributy, které by podle lékařů 

měly zajistit minimálně o trochu vyšší kva-
litu života v seniorském věku. Ani důsled-
né dodržování pravidel zdravého životního 
stylu však kýžený dobrý stav nemusí zajis-
tit. Vědci upozorňují na to, že o tom, jaké 
naše stáří skutečně bude, se v řadě přípa-
dů rozhoduje už ve školním věku, kdy se 
začíná rozvíjet například osteoporóza nebo 
ateroskleróza. Proto připravili lékaři z Ma-
sarykovy univerzity speciální program s ná-
zvem Jak se žije babičce a dědečkovi, kte-
rým se snaží školáky na problém upozornit. 
Děti si díky němu mohou na vlastní kůži 
vyzkoušet, jak asi špatně jejich prarodiče 
vidí či jak obtížně se jim pohybuje.

více o programu a potížích ve stáří 

Nadaným dětem není v České republice 
věnována dostatečná pozornost. To ří-
kají experti a potvrzuje to mimo jiné také 
zpráva České školní inspekce, která mluví 
dokonce o bezradnosti. Pomoct vylepšit 

stávající situaci by měl projekt vznikají-
cí pod hlavičkou fakulty sociálních studií 
a pedagogické fakulty. Jeho strůjci se ve 
speciálních programech zaměří na pomoc 
talentovaným dětem i jejich pedagogům.

Zcela nový půdní mikroorganismus obje-
vili vědci Masarykovy univerzity v oko-
lí antarktické stanice na ostrově Jamese 
Rosse. Bakterie nalezená a popsaná mik-
robiology přírodovědecké fakulty dostala 
jméno po zakladateli univerzitní stanice 
profesoru Pavlu Proškovi a jmenuje se 

Pseudomonas prosekii. Sběr a výzkum 
mikroorganismů na ostrově výzkumníci 
zahájili už v roce 2008. Očekávají, že na-
jdou ještě další druhy a pravděpodobně 
i rody bakterií.

více informací o objevu  

Mimo jiné na rostoucí počet případů 
falšování diplomů reaguje Masaryko-
va univerzita spuštěním nového systé-
mu na jejich ověřování. Na webových 
stránkách s názvem pravydiplom.cz 
bude možné po plném uvedení systému 
do provozu zjistit, zda je diplom pravý 
či ne pouhým zadáním jeho čísla. Uni-
verzita tak pokračuje ve svých snahách 
v odhalování podvodů ve vysokoškol-
ském vzdělávání.

jak to funguje a kdo se zapojil 

Bezplatnou pomoc s psychickými obtíže-
mi nabízí už několik týdnů psychologové 
z Fakulty sociálních studií Masarykovy uni-
verzity. Pokud má někdo problém, se kte-
rým si neví rady, může se s ním obrátit na 
poradnu, která sídlí na webové adrese po-
radna.fss.muni. Zde je možné anonymně 
vkládat dotazy, na které odpovídá tým pro-
školených odborníků. „Snažíme se skuteč-
ně radit, ne jen vyzývat k osobní návštěvě 
specialisty,“ sdělila Kateřina Novotná, která 
v poradně působí jako mentorka. 

jak poradna funguje 

Nový systém vyhodnotí 
pravost diplomu

Psychologové radí zdar-
ma v online poradně

Školáci se mohou vžít 
do problémů prarodičů

Odborníci pomáhají 
s rozvojem nadaných dětí

oblast rozvoje nadaných dětí 

kompletní informace o projektu 

Po stopách nacismu v Brně
V souvislosti s vydáním 
knihy Brno nacistické 
chystá Spolek absolven-
tů MU procházku po mís-
tech, na nichž se nacismus 
v Brně podepsal. Přes-
né datum akce se brzy 
objeví na webu spolku.
 www.spolek.muni.cz  

Festival vědy & Noc vědců

V laboratořích na Masarykově univerzitě se 
rodí celá řada zajímavých nápadů. Čemu vše-
mu se vědci věnují a jaké to vlastně je být vý-
zkumníkem, se může každý přesvědčit hned 
na dvou zářijových akcích. Na pátek a sobotu 
13. a 14. září se chystá Festival vědy a na pá-
tek 27. září tradiční Noc vědců.

>> program Festivalu vědy  

>> více informací o Noci vědců  

Poutavá prezentace vědeckých témat vtip-
nou formou a na jevišti. To je Science slam, 
jehož první ročník pořádala v červnu Masa-
rykova univerzita. Pokračování se chystá na 
podzim, přesné datum bude zveřejněno na 
webu akce.

>> jak vypadal první Science slam  

>> foto z prvního ročníku  

Science slam
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