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                        Tisková zpráva, 26. března 2014 

K 95. výročí připravila Masarykova univerzita interaktivní výstavu o vědě 

Výstavu s názvem Dotkni se vědy plnou současných i historických badatelských postřehů 

připravila Masarykova univerzita (MU) ke svému výročí založení v roce 1919. Akce potrvá od 26. 

března do 26. června v prostorách Univerzitního Kampusu Bohunice. 

Výstava se skládá ze zhruba 40 panelů přibližujících historické osobnosti, vědecké úspěchy univerzity a 

také nejnovější výzkumy a poznatky badatelů MU z oblasti genetiky, kardiochirurgie, geografie, 

životního prostředí, chemie nebo práva. Návštěvníci se dozvědí například to, proč je Brno světovou 

kolébkou genetiky, co daroval Leoš Janáček univerzitě nebo k čemu sloužily tajemné psychologické 

přístroje. 

Zájemci si mohou na některé exponáty také sáhnout, nahlédnout do laboratoří a vyzkoušet si konkrétní 

pokusy. „Mladší návštěvníci jistě ocení obří pexeso, ve kterém jsou zobrazeny některé obory 

přírodovědecké fakulty. Můj nejoblíbenější exponát je pak tak zvaný soudní proces. Jedná se o labyrint, 
ve kterém návštěvník řeší konkrétní trestní případ, a rozhoduje o vině či nevině obžalovaných,“ uvedla 

jedna z autorek výstavy Zuzana Hanzelková.   

Výstava má tři části. Návštěvníci nejprve nahlédnou do historie, kde se seznámí s největšími vědeckými 

objevy a osobnostmi univerzity z let 1918–2002. V navazující části zjistí, čemu se aktuálně věnují vědci 

z MU. Výstavu dotváří interaktivní hry a exponáty na venkovním prostranství.  

Expozici k 95. výročí založení univerzity doplní komentované prohlídky a workshopy pro veřejnost, 

které se uskuteční v průběhu čtyř sobot: 29. března, 26. dubna, 24. května a 21. června. Organizátoři 

navíc pro návštěvníky chystají hrané scénky, soutěže pro děti i dospělé a ukázky experimentů. Výstava 

bude přístupná ve všední dny od 12.00 do 17.00 a o víkendech od 10.00 do 17.00. „Na všední dny 

dopoledne chystáme program pro školy, které se mohou hlásit na prohlídku vědeckých pracovišť i na 
komentovanou prohlídku expozice,“ doplnila kurátorka výstavy Pavla Hudcová z rektorátu MU. 

Expozici připravili architekti Jana Likavčanová a Milan Šuška a grafik Milan Katovský. Výstava je 

financována z projektu OP VK Věda a vědci pro vzdělanost moderní společnosti. Podrobnější informace 

o ní naleznete na www.dotknisevedy.cz. 
 

 

Kontakt:  Tereza Fojtová,  tel: 549 49 49 49, mobil: 724517335, E-mail: fojtova@muni.cz 

 

Masarykova univerzita byla zřízena zákonem ze dne 28. ledna 1919 jako druhá česká univerzita. V době založení 

měla čtyři fakulty – právnickou, lékařskou, přírodovědeckou a filozofickou. V současnosti má devět fakult a 43 000 

studentů řádného studia. Více informací na http://www.muni.cz a http://online.muni.cz.  
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