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Rektor Masarykovy univerzity ocení úspěšné vědce i nadějné studenty

Vědecké kapacity a nejlepší doktorské a magisterské studenty ocení rektor Masarykovy 
univerzity (MU) Mikuláš Bek u příležitostí akademického svátku Dies academicus. Poprvé 
v historii této tradiční akce budou také předány Ceny za výzkum, oceněn bude i nejlepší 
sportovní výkon. Slavnostní předávání se uskuteční 7. května v 10:00 v aule Masarykovy 
univerzity, Veveří 70, Brno.

Cenu rektora za významný tvůrčí čin převezeme historik Martin Wihoda, který se věnuje 
středověkým dějinám střední a západní Evropy, za své dílo nazvané Sicilské zlaté buly z roku 1212: 
Privilegia císaře Fridricha II. pro Přemyslovce v diskursu paměti. Rektor dále ocení tři vynikající 
dizertační práce, čtveřici studentů doktorských studijních programů a tři nejlepší studenty 
magisterských studijních programů. 

Ceny za výzkum budou uděleny v rámci nového Programu podpory výzkumu sedmi vědcům. Cílem 
je posílit prestiž výzkumné práce, zvýšit úspěšnost při získávání mezinárodních grantů a stimulovat 
mezioborový inovativní výzkum s vysokou přidanou hodnotou. Hlavní cenu G. J. Mendela obdrží 
profesor Milan Brázdil, který v loňském roce publikoval v časopisu Cortex práci objasňující 
podstatu zážitku známého jako déjà vu.

Letošní Dies academicus nabídne i bohatý doprovodný program. Na Právnické fakultě MU 
odstartuje 7. května 15. ročník Studentské vědecké odborné činnost. Večer bude patřit výročnímu 
koncertu mužského pěveckého sboru Láska opravdivá, který se uskuteční v Barokním sále 
Místodržitelského paláce. Na Fakultě informatiky MU chystají na 15. května vystoupení místního 
studentského divadla s představením Pán much. O den později se uskuteční 13. ročník Filmového 
festivalu fakulty informatiky. 

Tradiční koncert, který se vždy konal na závěr slavnostního dne, se letos výjimečně uskuteční již 
v předvečer akademického svátku s ohledem na plánovaný termín brněnského Majálesu. 
V kulturním centru Semilasso na něm 6. května 2013 v 19:30 vystoupí česká folková skupina 
Neřež. Podrobný program doprovodných akcí najdete zde: 
http://is.muni.cz/do/mu/akce_prilohy/Dies_academicus_2013_a_doprovodne_akce_na_MU.pdf 

Kontakt:
Tereza Fojtová, tisková mluvčí MU, fojtova  @muni.cz  , tel: 54949 4949, 724517335

________________________________________________________________________________
Soutěž o cenu rektora byla poprvé vypsána při příležitosti oslav 75. výročí Masarykovy univerzity v roce 1994 v oblasti 
lékařských a přírodních věd a v oblasti humanitních (společenských) věd za objevnou vědeckou práci. Od roku 1997 
jsou ceny udělovány v rámci Dies academicus.
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