
 

  

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva, 6. května 2014 

Nejlepší studenti, vědecké kapacity i významní absolventi MU získali ocenění  

Významné absolventy Masarykovy univerzity (MU) ocenil rektor Mikuláš Bek zlatou medailí u 

příležitosti 95. výročí založení univerzity. Na dnešním Dies academicus převzali ocenění i vědecké 

kapacity a nejlepší doktorští a magisterští studenti. Rektor ve svém projevu zhodnotil, jak univerzita 

dokázala využit evropské fondy a jak to v budoucnu ovlivní její rozvoj.     

„Proměny univerzity, související s realizací projektů financovaných z evropských fondů, činí svým 

rozsahem a dlouhodobými důsledky z této evropské agendy pro naši univerzitu zásadní strategické 

téma,“ zdůraznil Bek. Připomněl, že v tomto rozpočtovém období je Masarykova univerzita 

v České republice čtvrtým největším příjemcem dotací z evropských strukturálních fondů.   

Podařilo se dobudovat univerzitní kampus v Bohunicích, částečně vyřešit prostorové potíže 

filozofické a právnické fakulty i fakulty informatiky, zlepšit přístrojové vybavení, získat mladé 

vědce ze zahraničí a inovovat výuku. Přijetí deseti miliard korun z evropských fondů však podle 

rektora pro univerzitu znamená také dodatečné náklady i nárůst administrativy, kterou realizace 

projektů vyžaduje. Akademiky rektor vyzval k zahájení diskuze o strategii, která instituci umožní 

posun mezi univerzitní evropskou elitu po skončení možnosti čerpání peněz z evropských fondů. 

Zlatou medaili určenou významným absolventům získal například někdejší rektor a současný 

prorektor Janáčkovy akademie múzických umění Václav Cejpek nebo předsedkyně Nejvyššího 

soudu Iva Brožová. Medaili obdržela i několikanásobná vítězka mistrovství ČR ve skoku vysokém 

a trojskoku a čtyřnásobná účastnice olympijských her Šárka Kašpárková. Mezi dalšími oceněnými 

jsou české i mezinárodní kapacity na ekonomiku, neurologii a další obory. 

Cenu rektora za významný tvůrčí čin převzal kolektiv autorů v čele s Rudolfem Brázdilem 

z přírodovědecké fakulty za publikaci Klima 16. století v českých zemích. Slavnostní den uzavře 

tradiční koncert, na kterém se představí Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů (BROLN). 

Orchestr interpretuje lidové písně a lidovou instrumentální hudbu na profesionální úrovni. Koncert 

se koná od 19:00 v Barokním sále Místodržitelského paláce, Moravské náměstí 1a, Brno. 
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