
Když se řekne 
Masarykova univerzita 
Zápisem ke studiu se stáváte plnohodnotnými členy takzvané 
akademické obce. Zní to nudně? Zábavy je za tím ale spousta. 
Odted totiž patříte do jedné velké komunity studentů, učitelů 
a absolventů, která vás jen tak nepustí. 

Pokud palfílc do nejakého společenství, jc určité 
dobrtoDČmnřcovedřl. Univerzita jev pravém slova 
smyslu komunita lidi, které spojuje to. Ze studuji, učí 
a učí se, objevuji nepoznané a sdílejí podobný přistup 
k věcem, i když jsou jejich názory často odlišné. Pro 
Masarykovu univerzitu je príznačné, íe se porad snaží 
být lcpSÍ AI už jsou (osludcnli. véda. nebo pedagogo
vé, lidé na MUNI chirji dojit jeSIé dal. 

Vychází to i z historie školy Masarykova univerzita 
byla založená jako druhá česká univerzita zároveň 
se zrodem Československa. V pamětní listine z roku 
1919 se o stole doslova psalo, ze byla založena, aby .žila, 
mohutnela a kvetla v ušlechtilém závodení se starší 
sestrou pražskou". A dá se říci, íe to platí dodnes. 
Brnenská univerzita platí v českém prostředí v za 
průkopníka. Ostatné i současný rektor Martin Bareš 
po svém loňském zvoleni do cela univerzity vyhlásil, íe 
se MUNI stane do roku IOJO tuzemskou jedničkou. 

laká tedy MUNI je? 
DoWcselo vysvétlujc třeba na Univerzit nún kam pusu 
Bohunice. Projekt, který nemá svým rozměrem 
v českých poměrech srovnání a i v rámci Evropy má 
velký respekt, byl svého Času riskantním a náročným 
podnikem, ale vyplatil se. 

Umožnil velký rozvoj hlavné prírodovedecké 
a lékařské fakulte nebo fakulté sportovních studii. 
Vznikla lam spousta nových laboratoří, moderních 
učeben a sportoviSí. a vůbec prostor, kde je dál 
možné rošt. K fakultám tak postupné přibyl Špičkový 
výzkumný institut CEITEC zaměřený na molekulární 
medidnu nebo genetiku rostlin a pravé teď tam vyros 
tá btobanka a unikátni centrum simulační medicíny 
pro hudoud lékaře. Od července se navic MUNI roz 
rostla z devíti nadešel fakuli,do rodiny Masarykovy 
univerzity totiž přibyla farmaceutická fakulta, která 
by se výhledové mela začlenit do kam pusu. 

Masarykova univerzita je také lídr v elektronizaci 
studia. Jako první začala odstraňovat papírovou 
administrativu a dnes |e v Česku jediná, která vydává 
plnohodnotné elektronické potvrzeni o studiu online 
na jedno kliknutí. To vir díky Informačnímu systému 
MU, který najdete na adrese is.muni.cz. Šetři nervy, 
čas. a kdo se s nim skamarádí, už si téžko zvyká jinde, 
kde tak daleko nejsou. 

Stejné jako se i vy asi koukáte nejen na české, ale 
i na americké seriály, je pro univerzitu důležité 

propojení s venkovním světem. Proto má MUNI 
v česku nejSiríi nabídku výjezdů do zahraničí a pořád 
rozšiřuje nabídku studijních programů a předmětů 
v angličtine. Univerzitní komunita má být mezi národ 
nl, takže je důležité, aby česti studenti jezdili ven a ti 
zahraniční zase sem. Týká se to i védců. Jen tak sedá 
na néco opravdu poradného pri jit. 

Průkopnická je MUNI ale i za hranicemi Evropy. 
Provozuje jedinou Českou polární stanici v Antarktíde, 
kde se véda vénují mimo jiné výzkumu klimatické 
zmény. Česko je diky Masarykové univerzite jednou ze 
zemi, které spolurozhoduji o osudu tohoto kontinentu, 
který může být zásadní pro budoucnost lidstva. 

Univerzita laké peču jeood kaz ncjvélSÍ české 
vedecké osobnosti s celosvetovým renomé - Gregora 
Johanna Monde la. Pokud o takzvaném ..otci genetiky" 
nic nevíte, zajdete si do Mendelova muzea, které 
MUNI provozuje, a pokud vás genetika a vůbec při 
rodní védy zajímají odbornéji, určité nékdy zajdete na 
nékterou z přednášek v rámci cyklu Meitdel Lectures, 
kam jezdí osobnosti světové védy. 

MUNI se vedle genetiky ale profiluje i v dalších 
důležitých tématech. Jsou to hlavné otázky kyberbez-
pečnosti, které jsou důležité pro obranu státu, nebo 
téma ochrany zdrávi, které je zásadní v kontextu 
rostoucího průměrného veku populace. 

Masarykova univerzita se zároveň snaži být součásti 
každodciiního života společnosti a pomáhal jí. Ukázalo 
sc to například v dobé koróna virové krize, kdy se jí 
povedlo mobilizovat tisíce dobrovolníků, nejen mediků, 
ale třeba také budoucích učitelů nebo sociálních 
pracovníků, aby pomáhali potřebným. I po skočeni 
krize se univerzita rozhodla provozoval pod hlavičkou 

„MUNI pomáhá- dobrovolnické centrum, které bude 
koordinoval dalSí pomoc poccléin Česku. Do poinoci 
se zapojili i védci. kteří sc podíleli na testováni lidí 
a aktuálne se angažují v řade projektů, které pomůžou 
se zvládáním příštích epidemií. 

Škola je také součásti brnenského kulturního života. 
Provozuje Univerzitní kino Scala, které je oblíbeným 
místem, kam mílí.- každý zajit na film, přednášku, 
festival, worksbop nebo prošlé jen tak na pivo. 

Nejdůležiiéjii zpráva, kterou byste si ale z toho 
vicho mel i odnést, jc. Že to všechno je tu i pro vás. pro 
čerstvé studenty. Můžete se stát součásti čehokoliv, co 
tu padla Otevřenost a šance pro každého, kdo se snaži, 
totiž k Masarykové univerzite také patři. • 

http://is.muni.cz

