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V TOmTO číslE najdETE:

Koncem června se vědci z MU zúčast-
ní expedice do Arktidy, kde bylo na 
základě zkušeností se stavbou stanice 
v Antarktidě vybudováno zázemí pro 
české vědce v části souostroví Špic-
berky. Na antarktické stanici Johanna 
Gregora Mendela stráví vědci již dru-

hou expediční sezónu. V týmu jsou 
zastoupeni tři klimatologové a jeden 
biolog z PřF MU, botanici z Botanic-
kého ústavu Akademie věd a Jihočeské 
univerzity a geologové z České geolo-
gické služby. Celkem bude na stanici 
letos pracovat čtrnáct vědců a jeden 

technik. Pobyt je plánovaný do břez-
na 2008. Vědci budou pokračovat ve 
výzkumech, které započali loni. Po-
zornost bude věnována zejména aktu-
álním problémům, jako jsou globální 
oteplování či problematika UV záření 
ve vztahu k atmosférickému ozónu. 
Zkoumat se budou i existenční pod-
mínky a mechanismy přežití živých 
organismů v extrémních podmínkách 
Antarktidy. 

Biologové již minulý rok postavili 
na ostrově několik „skleníčků“, ve kte-

rých je možné sledovat vliv oteplování 
na tamní vegetaci mechů a lišejníků. 
Letos budou v pozorováních pokračo-
vat a přibudou i další pozorovací mís-
ta a nové metody. Pracovníci z České 
geologické služby mají v plánu do-
končit základní geologické mapování 
rozlehlé odledněné oblasti na severu 
ostrova Jamese Rosse a okolních ostro-
vů. Na geologickou mapu této oblasti, 
která zatím neexistuje, čekají odborní-
ci mnoha dalších oborů. 

Tereza Fojtová

Na antarktické stanici Johanna Gregora Mendela, kterou postavila Masarykova univerzita v letech 
2000–2005, stráví vědci již druhou expediční sezónu. Foto: Miloš Barták.

Oceněni byli emeritní rektoři MU Edu-
ard Schmidt a Jiří Zlatuška, nynější rek-
tor MU a emeritní děkan FSS Petr Fiala, 
emeritní děkan FSS Ivo Možný, součas-
ný děkan FSS Ladislav Rabušic a do-
cent katedry psychologie Ivo Plaňava. 
Medaile z dílny autora fakultního loga 
a insignií Lefterise Joanidise přijel do 
Brna předat ministr školství Ondřej Liš-
ka, který je sám absolventem fakulty.

Podobně jako jiné fakulty Masaryko-
vy univerzity i FSS vznikla odtržením 
od jiné fakulty, v tomto případě Filo-
zofické. Šlo o reakci na rozvoj nových 
oborů, které do té doby neměly svou 
tradici nejen v brněnském, ale často 
ani v českém prostředí. „Rozhodnutí 
založit Fakultu sociálních studií bylo 
ve své době odvážné a obtížně prosa-
zované. Fakulta vznikala z oborů, které 
se nově konstituovaly nebo procházely 
rozsáhlou transformací a vysokoškol-
ské prostředí na ně tehdy nebylo zvyk-
lé. Vývoj ukázal, že to bylo rozhodnutí 

prozíravé, správné a pro MU jedno-
značně přínosné,“ komentoval rektor 
MU Petr Fiala, jak ke vzniku došlo. 

Transformovala se psychologie a so-
ciologie, nově vznikly obory sociální 
práce a politika, politologie a meziná-

rodní vztahy nebo žurnalistika a medi-
ální studia a další.

deset let existence  
Fakulty sociálních studií 
S příchodem letošního roku překro-
čila FSS první desetiletí své existence. 
Deset let v trvání instituce je nicotná 
doba, nicméně výsledky, jichž FSS za 
tu dobu dosáhla, nicotné zdaleka ne-
jsou. Právě naopak. Mohu neskromně 
konstatovat, že FSS vstoupila razant-
ně a dynamicky do českých sociálních 
věd a již dnes do nich vepsala nesma-
zatelnou stopu. Díky našim pedagogic-
kým a badatelským výsledkům jsme se 
stali předním českým vysokoškolským 
pracovištěm, což byl mimochodem 
jeden z ústředních motivů při našem 
vzniku. O FSS je zkrátka v České re-
publice slyšet. 

Začínali jsme ovšem velmi skromně. 
V roce 1998 u nás studovalo pouhých 
sedm set studentů a pracovalo asi pa-
desát zaměstnanců. Dnes máme stu-
dentů přes čtyři tisíce a zaměstnáváme 
téměř dvě stě osob. Zájem studovat 
FSS každoročně vyjadřují svými při-
hláškami tisíce studentů (v roce 2007 
to bylo jedenáct tisíc přihlášek) a je 
potěšujícím jevem, že tento zájem má 
stále ještě vzestupnou tendenci. Přijí-
máme ovšem pouze kolem třiadvaceti 
procent ze všech přihlášených. V době 
vzniku jsme hospodařili s necelými de-
vatenácti milióny, v loňském roce již 
náš rozpočet dosáhl 185 miliónů ko-
run. Velmi pozitivním jevem je fakt, 
že dlouhodobě tvoří v našem rozpoč-
tu výnosy z vědy přibližně pětačtyřicet  
procent, což znamená, že naplňujeme 
naše heslo „výzkum je prioritou“. 

Naší velkou výhodou bylo, že jsme 
de facto začínali na zelené louce. Moh-
li jsme tedy vybudovat fakultu, kde 
systém výuky a systém vědecké práce 
byl inspirován těmi nejlepšími zápa-
doevropskými a zámořskými vzory. 
Dali jsme si za cíl stát se výzkumnou 
fakultou, kde plně platí ono okřídlené 
„publikuj, nebo zhyň“. Ten se daří pl-
nit. Jsme totiž pracovištěm, které pro-
dukuje zásadní vědecké práce, z nichž 
se učí nejen naši studenti, ale i studenti 
jiných fakult. Ctíme zásadu, že nejlep-
ší fakulta je ta, na níž učí učitelé, kteří 
dělají výzkum a publikují své výsledky. 
O těchto výsledcích pak přednášejí. 

Výuku jsme založili na principu, že 
student vysoké školy je skutečně stu-
dentem a ne „posluchačem“, že je to 
člověk, který umí číst a psát a s nímž 
je třeba vést ve výuce dialog nad pře-
čteným a napsaným. Pečlivě připrave-
ný sylabus s rozpisem témat a četby 
na jednotlivé hodiny se stal samozřej-
mostí. Nepoužíváme skripta, studium 
probíhá na základě studia monografií 
nebo statí z prestižních časopisů. Plně 
ctíme systém a smysl kreditů ECTS. 
Zásadu vysokých nároků na studenty, 
učitele, odborné pracovníky a zaměst-
nance fakulty kompenzujeme velmi 
kulturním a společenským prostředím, 
v němž pracujeme a žijeme. 

Po deseti úspěšných letech je nyní 
čas na reflexi toho, kdo jsme a kam 
jdeme. Budeme k tomu mít letos mno-
hou příležitost.

Ladislav Rabušic,
děkan Fakulty sociálních studií 

Rozhovor s prvním 
děkanem Fss Ivo možným

jazykový ráj v nové Guineji mU koordinuje výměnu 
klinických materiálů pro 
výuku mediků

Rozhovor doc. michalem 
Brandejsem

jak na zkouškové období?
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Fakulta sociálních studií slaví desáté narozeniny
Celý rok oslav čeká Fakultu 
sociálních studií. Připomíná si 
totiž desáté výročí svého založe-
ní. První událostí se stalo ocenění 
šesti významných osobností 
Masarykovy univerzity, které se 
na vzniku fakulty podílely.

Jednou z osobností, které se významnou měrou podílely na rozvoji fakulty, byl docent psychologie Ivo Plaňava (vlevo). Vyznamenání předal mi-
nistr školství Ondřej Liška. Foto: Ivana Rusková.

Vědci z MU se zapojí do výzkumu v obou polárních oblastech

Klimatické změny a jejich vliv na rostliny a živočichy budou vědci z Masarykovy univerzity zkoumat od letošního roku v obou polárních oblas-
tech. Na začátku ledna odletěli odborníci z MU na zhruba dvouměsíční pobyt na polární stanici Masarykovy univerzity v Antarktidě. 

čEské VýZkUmY V anTaRkTIdě a aRkTIdě

Stanici Johanna Gregora Mendela, kte-
rou tvoří budova pro ubytování a vý-
zkumné práce a devět kontejnerů pro 
technické zázemí, postavila MU v se-
verní části ostrova Jamese Rosse v mís-
tech, kde již ustoupil ledovec. Základna 
má kapacitu pro patnáct až dvacet lidí. 
Pobyt a výzkum na stanici je možný 
pouze za příznivých klimatických pod-
mínek antarktického léta, kdy se teplo-
ty pohybují kolem bodu mrazu. Provoz 
je z významné části zajištěn pomocí 
obnovitelných zdrojů energie.

Českou arktickou stanici na souostro-
ví Špicberky zřídila Jihočeská univerzita 

v říjnu 2007. Základnu nyní tvoří dva 
technické kontejnery, stejné, jako byly 
použity v Antarktidě. Jeden slouží pro 
ubytování šesti osob a druhý jako sklad. 
Do budoucna se pro potřeby ubytování 
počítá s úpravou stávající ruské lovecké 
chaty. Klimatologové z MU na místě 
již vybudovali automatickou meteoro-
logickou stanici. Komplexní botanicko-
klimatologický výzkum dané oblasti je 
financován z projektu INGO minister-
stva školství a je dále realizován v rám-
ci Mezinárodního polárního roku, kde 
čeští vědci úzce spolupracují zejména 
s Norským polárním institutem.
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Nový předmět Výzkum a vývoj 
v praxi reaguje na poptávku 
studentů Masarykovy univerzity 
a vychází z předchozí dvouleté 
zkušenosti Centra pro transfer 
technologií MU s pořádáním 
podobně zaměřených kurzů 
Uplatnění inovací v podnikatel-
ské praxi a Vědec – podnikatel. 

Předmět je určen především studen-
tům magisterských a doktorských 
studijních programů z celé univer-
zity. Jeho hlavním cílem je ukázat, 
jak řídit, organizovat i finančně za-
bezpečit vědeckovýzkumnou činnost 
a poukázat na nezbytné aspekty, kte-
ré dnešní výzkum obnáší, a to včet-
ně přesahů do jiných oborů a s po-
užitím různých přístupů. Základní 
tematické okruhy tvoří: zdroje finan-
cování výzkumu (dostupnost těchto 
zdrojů a úskalí při jejich získávání); 
komplexní řízení a správa projek-
tů (včetně řízení lidských zdrojů); 
ochrana duševního vlastnictví; na-
kládání s výstupy výzkumu a vývoje 
(transfer technologií a znalostí, spo-
lupráce univerzit s podniky, smluvní 

vztahy); podnikání v akademickém 
prostředí (strategie univerzit, vznik 
spin-off, převedení výzkumného pro-
jektu do podoby podnikatelského 
plánu) a inovační podnikání v neaka-
demickém prostředí (proč začít pod-
nikat a veškeré informace související 
s podnikáním). 

Nový předmět je koncipován jako 
interaktivní a má za úkol vybavit po-
sluchače potřebnými znalostmi v no-
vé ucelené podobě. Výuka se uskuteč-
ní v jarním semestru blokově formou 
přednášek a praktických cvičení. Kód 
předmětu k registraci je CTT001.

Eva Janouškovcová

Nový předmět na MU: Výzkum a vývoj v praxi
Na fungování obou zúčastněných fa-
kult to podle vrcholných představitelů 
univerzity nemělo negativní vliv, spíše 
naopak. Fakulta sociálních studií pro-
šla nebývalým rozvojem a před dvěma 
lety se přesunula do nově rekonstruo-
vaných moderních prostor. Filozofická 
fakulta je dále bezkonkurenčně největší 
fakultou univerzity se stále rostoucím 
zájmem uchazečů.

Řada ukazatelů staví FSS mezi nejví-
ce na výzkum zaměřené fakulty Masary-
kovy univerzity. „Vysoká škola má plnit 
funkci vzdělávací, ale my ctíme zásadu, 
že vysoká škola, která nedělá dobrý vý-

zkum, nemá dobré učitele,“ uvedl děkan 
FSS Ladislav Rabušic. „Každoročně tvo-
ří náklady na výzkum v našem rozpoč-
tu takřka padesát procent. To ale nejsou 
peníze, které získáváme automaticky, 
nýbrž prostředky, které vzejdou z tvrdé 
soutěže o granty. Nebýt takto získaných 
financí, nemohli bychom být tam, kde 
jsme dnes,“ doplnil Rabušic. 

Výzvou do budoucnosti je další kva-
litativní růst fakulty. Cílem má být 
internacionalizace učitelského sbo-
ru a úspěšná soutěž o prostředky ze 
7. rámcového programu EU. Otázkou 
zůstává další růst co do počtu studentů. 
Přestože zájem o sociální vědy opro-
ti prognózám podle děkana Rabušice 
roste, není jisté, zda přetrvá, a proto 
zřejmě k přijímání většího počtu ucha-
zečů v dohledné době nedojde. V sou-
časnosti na fakultě studuje více než 
čtyři tisíce studentů. Sítem přijímacích 
zkoušek projde asi každý pátý. Podle čí-
sel z roku 2006 absolventi FSS vykazují 
nejnižší nezaměstnanost ze všech hu-
manitně zaměřených fakult v Česku.

David Povolný

FSS slaví desáté narozeniny

Veletrh se uskutečnil na dvou mís-
tech, konkrétně v Hanoji a v Ho Či 
Minhově Městě. Zástupci Masary-
kovy univerzity byli na stánku čas-
to dotazováni na možnosti studia 
převážně v oblasti ekonomie, lékař-
ství, informatiky a přírodních věd. 
Dále se návštěvníci veletrhu zajímali 
o možnosti získání stipendií a o vý-
ši životních nákladů v České repub-
lice. Během veletrhu bylo získáno 
přes sedmdesát e-mailových kontak-
tů na vietnamské zájemce o studium 
na Masarykově univerzitě v blízké či 
vzdálenější budoucnosti, se kterými 
univerzita plánuje udržovat kontakt. 
Během veletrhu se také uskutečnila 
jednání se zástupci místních univer-
zit a agentur, specializujících se na 
rekrutaci vietnamských studentů ke 
studiu v zahraničí. 

Kromě prezentace na veletrzích 
se zástupci univerzity setkali společ-
ně se zástupci Mendelovy zeměděl-
ské a lesnické univerzity v Brně také 
s velvyslancem České republiky ve 
Vietnamu, kterému představili zájem 

o získávání kvalitních vietnamských 
studentů převážně do magisterských 
a doktorských studijních programů. 
O možnostech spolupráce proběhlo 
také jednání se zástupci Hanoi Uni-
versity of Science v oblastech od-
borné podpory reformy vysokého 
školství ve Vietnamu ze strany Ma-
sarykovy univerzity nebo v transfero-
vých programech. 

Na setkání s panem Duong Tat 
Tuem, který studoval v České repub-
lice a zabývá se překlady české litera-

tury do vietnamštiny, se projednávalo 
možné zřízení nového oboru vietna-
mistika na Masarykově univerzitě. 

Prezentace ve Vietnamu předsta-
vovala zajímavou zkušenost v oblasti 
vytváření vztahu s regionem jihový-
chodní Asie. Lze tedy předpokládat, 
že získané zkušenosti pomohou 
k většímu pochopení dané oblas-
ti a budou také podkladem pro pří-
pravu dalších prezentací a plánování 
spolupráce v této oblasti. 

Markéta Tikalová

Masarykova univerzita ve Vietnamu
V souladu se svými dlouhodobými plány v oblasti internacionalizace se Masarykova univerzita připojila 
k ostatním evropským univerzitám a v prosinci loňského roku prezentovala nabídku studia anglických 
i českých studijních programů včetně kurzů češtiny na European Higher Education Fair ve Vietnamu. 
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hlavním cílem kurzu je studentům ukázat, jak řídit, organizovat i finančně zabezpečit vědecko-
výzkumnou činnost. Foto: archiv ctt.

Právnická fakulta masarykovy univerzity a Vzdělávací nadace jana Husa 
vyhlašují ve spolupráci s ústavním soudem čR, nejvyšším soudem čR, 
nejvyšším správním soudem čR, nejvyšším státním zastupitelstvím čR 

a Veřejným ochráncem práv 

cenu IUS et SOcIetaS
Cena se koná pod záštitou primátora města Brna.

Cena bude udělena za původní, dosud nezveřejněnou esej, obsahující nejzajímavější 
podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti. Soutěž se vyhla-
šuje zvlášť pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů 
vysokých škol, kteří předloží své práce v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. 

Pro rok 2007/2008 vybrali vyhlašovatelé a spolupracující instituce 
následující témata: 
Téma pro studenty bakalářských programů: 
Jednotlivec a jeho možnost domoci se práv soudními prostředky. 
Téma pro studenty magisterských programů: 
Jaký je podíl parlamentu, vlády a samotné justice na důvěře občana v právo?
Téma pro studenty doktorských programů:
Vláda většiny a vláda práva aneb jak často měnit ústavu?
Společné téma pro studenty všech tří programů: 
Role soudu a role médií v pohledu veřejnosti na justici.

Ceny 
O udělení Ceny bude rozhodovat porota, složená ze zástupců vyhlašovatelů Ceny 
a spolupracujících institucí. Cenu tvoří certifikát podepsaný děkankou Právnické fakul-
ty Masarykovy univerzity, předsedou správní rady Vzdělávací nadace Jana Husa, před-
sedou Ústavního soudu ČR, předsedkyní Nejvyššího soudu ČR, předsedou Nejvyššího 
správního soudu ČR, Nejvyšší státní zástupkyní ČR a Veřejným ochráncem práv. 
Laureáti Ceny budou mít právo na vystoupení při slavnostním veřejném vyhlášení vý-
sledků. Rovněž mohou být uděleny finanční odměny v souhrnné výši až 100.000,- Kč. 
Počet udělených cen i rozdělení finančních prostředků je výhradním právem poroty. 

časový harmonogram
Eseje musí být doručeny v elektronické verzi na adresu vedavyzkum@law.muni.cz 
a současně v písemné verzi na adresu Právnická fakulta Masarykovy univerzity, odděle-
ní vědy a výzkumu, Veveří 70, 611 80 Brno, do 15. května 2008. 
Slavnostní veřejné vyhlášení výsledků Ceny proběhne v říjnu 2008 v prostorách Práv-
nické fakulty MU za přítomnosti zástupců vyhlašovatelů Ceny, spolupracujících insti-
tucí a dalších osobností.

Podrobnější informace 
Statut Ceny je zveřejněn na webových stránkách vyhlašovatelů a spolupracujících in-
stitucí. S dalšími dotazy se můžete obrátit na Věru Redrupovou, B.A., Právnická fa-
kulta Masarykovy univerzity, oddělení vědy a výzkumu, telefon: 549 496 861, e-mail: 
int@law.muni.cz, http://www.law.muni.cz/.

Osmý ročník mezinárodní kon-
ference ATLETIKA 2007, která 
byla zaměřena na problematiku 
sportovního tréninku, rozvoje 
pohybových schopností a výuku 
atletiky na jednotlivých typech 
škol, uspořádalo koncem listo-
padu Oddělení atletiky Fakulty 
sportovních studií Masarykovy 
univerzity.

Pozornost na této konferenci byla 
mimo jiné věnována fyziologickým 
a biochemickým faktorům ovlivňu-

jícím výkonnost v jednotlivých atle-
tických disciplínách – diskutovalo se 
o vlivu pohybu v prostředí s nedostat-
kem kyslíku pro tělesný metabolismus 
na změny vybraných hodnot krevní-
ho obrazu nebo o problematice inter-
valového tréninku ve vysokohorském 
prostředí. Mezi dalšími tématy se ob-
jevilo například, jak na základě analý-
zy vybraných kinematických ukazate-
lů zlepšit sportovní výkon.

Samostatnou sekci tvořily příspěv-
ky týkající se problematiky školní tě-
lesné výchovy. 

-red-

Prezentační stánek MU na veletrhu ve vietnamském hanoji. Foto: Markéta tikalová. 

Medaile pro oceněné pochází z dílny autora 
fakultního loga a insignií Lefterise Joanidise. 
Foto: Ivana Rusková.
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„Když se něco slaví, tak se mají roz-
dávat dárky. My máme pocit, že už 
jsme dárek dostali v podobě toho, jak 
se nám daří a v jaké skvělé budově 
můžeme učit, a tak jsme se snažili na-
jít v naší společnosti sektor, který by-
chom obdarovali,“ uvedla proděkan-
ka Fakulty sociálních studií Markéta 
Pitrová, jak vznikl nápad uskutečnit 
sbírku. Z návrhů, jako je podpora ško-
ly v Africe, tropických pralesů či rom-
ské komunity v Brně, nakonec vyhrála 
zvuková kniha. 

Studenti budou moci přispívat do 
pokladniček v prostorách fakulty, za-
městnanci formou srážek ze mzdy. 
Počet vydaných titulů bude záviset na 
objemu získaných prostředků. O ja-
kou konkrétní knihu či knihy půjde, 
zatím není jasné. Proděkanka Pitrová 
však naznačila, že se nebude jednat 
o učební texty, ale spíše o beletristic-

ké tituly blízké oblasti společenských 
věd. Nahrávky vzniknou ve spolupráci 
s Knihovnou a tiskárnou pro nevido-
mé K. E. Macana v Praze. 

Půjde o formáty MP3, které lze dále 
šířit v souladu s ustanoveními zákona 
a podmínkami přístupu k titulům pro 
slabozraké a nevidomé. Spolupráce 
s Knihovnou a tiskárnou pro nevido-
mé K. E. Macana v Praze také zajistí 
široký dopad nabízené pomoci a bude 
garantovat její správné uskutečnění.

Charitativní projekt bude realizován 
i s ohledem na zkušenost FSS s handi-
capovanými studenty. Inspirací sbír-
ky byly aktivity Masarykovy univerzi-
ty v oblasti zpřístupňování studijních 
zdrojů a literatury části akademické 
obce, které zajišťuje Teiresiás – Středisko 
pro pomoc studentům se specifickými 
nároky Masarykovy univerzity. 

David Povolný a Tereza Fojtová

stál jste u zrodu fakulty. jak 
vzpomínáte na první roky před 
a po založení Fss?
Zakládání nové fakulty je krásná akade-
mická bitva. Univerzita jako celek ještě 
v revolučním nadšení přijala založení 
Ekonomicko-správní fakulty. Založení 
Fakulty informatiky už bylo obtížněj-
ší. A když jsme měli přijít na řadu my, 
tajemníci všech fakult poslali ze své-
ho shromáždění na Cikháji varovný 
dopis rektorovi a na Vědecké radě při 
schvalování projektu podstatná část 
hlasů byla proti. Všichni se obávali, že 
na nás bude univerzita doplácet na je-
jich úkor. Pan rektor Schmidt měl vizi 
a uměl univerzitu vést, ale kdyby byly 
tehdy přišly Klausovy „úsporné balíč-
ky“ před a ne pár týdnů po tomto hla-
sování, nejsem si jistý, jestli by získal 
pro svůj návrh tehdy většinu.

Ani naše stará fakulta založení nijak 
nepodporovala. Neměla pro nás mís-
to – ani prostorově, ani v rozpočtu, 
ale že se seberem a půjdem, bylo zase 

těžké nebrat jako tak trochu urážku. 
My jsme ten proces chápali tak, že se 
fakulta rozděluje; stará fakulta viděla, 
jak se odštěpujem.

Proč vlastně musela fakulta vznik-
nout? měli jste nějakou představu 
o tom, v čem především se bude 
lišit od ostatních fakult nejen 
na mU, ale i v kontextu čR, či 
dokonce širším – co přinese 
nového?
Rektor Schmidt měl jasnou představu 
moderní univerzity. Věděl nejenom, 
že na ni sociální vědy patří, ale také to, 
že je bez nich nemožná. Opustil agen-
du restaurace a nastolil agendu rozvoje. 
Měl pochopení pro to, že uvnitř staré 
fakulty se rozvinout nemůžeme. Nará-
želi jsme tu se všemi radikálními inova-
cemi. I lidé s evropským rozhledem tu 
měli v hlavě spíš německý model uni-
verzity. První bakalářské diplomy jsem 
předával studentům ve své pracovně. 
Děkan je sice po dlouhém jednání po-

depsal, ale nechtěl je předávat. Bylo to 
myslím v roce 1994 a byly snad první 
na Masarykově univerzitě. Tehdy plat-
ný vysokoškolský zákon se už o bakalář-
ském studiu zmiňoval, ale nebylo z ně-
ho ještě jasné, že by dělil řádné studium 
na dva stupně. Spíše je chápal jako ně-
jaké neplnohodnotné kratší studium. 
Ale využil jsem toho, že tam také neby-
lo, jak zabránit jeho absolventům, aby 
v univerzitním studiu pokračovali, a na 
sociologii jsme ho zavedli. Projekt nové 
fakulty pro její akreditaci z roku 1997 
už na něm stavěl bez potíží – v Bologni 
se Evropa rozhodla pro anglosaský, ni-
koli německý typ univerzity.

jaké byly další změny?
Druhá inovace byly kredity a radikální 
přechod od posluchačů na studenty. 
Minimalizovat poslouchání, maximali-
zovat vlastní práci studenta. A třetí, ma-
nažersky nejdůležitější, byla do té doby 
neslýchaně velká ekonomická autono-
mie kateder. Podporovala růst. Dnes, 

kdy už fakulta dosáhla optimální veli-
kosti, explicitně formulovaný centrální 
program kontroly kvality musí naopak 
pomáhat katedrám odolávat svodům, 
vyplývajícím z toho, že více studentů 
znamená i více peněz na odměny. Pe-
níze by patřily spíš do důsledné inter-
nacionalizace učitelského sboru.

s čím jste se museli na počátku 
vypořádat?
S nedostatkem kvalitních učitelů. Do-
plňovat učitelský sbor podle potřeb 
rostoucí fakulty bylo těžké. V našich 
oborech trvá ještě dnes na akademic-
kém trhu pracovních sil převaha po-

ptávky nad nabídkou. To činí manage-
ment velmi obtížným.

kdyby se vás někdo v roce 1998 
zeptal, jak bude Fss vypadat za 
deset let, co byste řekl? 
Budoucnost nelze předvídat.

máte osobní vztah k Fss? 
Považujete ji za své dítě?
To víte že ano, i když vím, kolik je 
v tom marnivosti. Ale takové otcov-
ství na stará kolena je báječné: nikdy 
bych býval netušil, že si ještě v penzij-
ním věku užiju tolik legrace.

David Povolný

zakládání nové fakulty je krásná 
akademická bitva
Profesor Ivo Možný byl prvním děkanem Fakulty sociálních studií a zcela oprávněně je možné ho považo-
vat za jednoho z „otců zakladatelů“ fakulty. V krátkém rozhovoru vypráví o tom, proč a s jakými ideami 
Fakulta sociálních studií vlastně vznikla.

desáté výročí FSS doprovodí charitativní sbírka

Charitativní sbírku na podporu vzniku zvukové knihy pro nevidomé a slabozraké vyhlásí v rámci oslav 
desátého výročí založení Fakulta sociálních studií. Sbírka je určena studentům a zaměstnancům fakulty, 
kteří budou moci přispívat po celý následující rok. 

„První bakalářské diplomy jsem předával studentům ve své pracovně,“ vzpomíná první děkan 
Fakulty sociálních studií Ivo Možný. Foto: Ivana Rusková. 

Zástupci z devíti partnerských firem, 
působících převážně v oblasti informač-
ních technologií, představili svou nabíd-
ku spolupráce s Fakultou informatiky 
Masarykovy univerzity. V pořadí již tře-
tí setkání Sdružení průmyslových part-
nerů fakulty se uskutečnilo ve čtvrtek 
13. prosince 2007 v prostorách fakulty. 

Zástupci firem jednali nejprve s ve-
dením fakulty o vhodných modelech 
společných projektů v oblasti výzku-
mu a vývoje. Diskutovali také o spo-
lupráci při zadávání a vedení baka-
lářských, diplomových a disertačních 
prací či při organizaci studentských 
soutěží. Následovala prezentace jed-
notlivých firem před studenty.

„Pro studenty bylo setkání s prů-
myslovými partnery fakulty příležitos-
tí lépe poznat jejich činnost a záměry 
do budoucna, zorientovat se v nabídce 
závěrečných prací, případně najít bu-
doucího zaměstnavatele,“ řekl prodě-
kan pro celoživotní vzdělávání Tomáš 

Pitner. „Úzká spolupráce s průmyslo-
vou sférou je navíc klíčovým předpo-
kladem pro další růst fakulty i čerpá-
ní prostředků z operačních programů 
EU,“ dodal proděkan Pitner. 

Bližší informace o programu setkání 
Sdružení průmyslových partnerů Fa-
kulty informatiky lze najít na adrese: 
http://www.fi.muni.cz/spp/

-red-

Co vám dalo studium na masary-
kově univerzitě do života?
To, co mi studium na Fakultě sociál-
ních studií a Filozofické fakultě sku-
tečně dalo, byl příklad řady pedagogů, 
kteří mě studiem provázeli. Byli to lidé, 
kteří se neskrývali za nějaké objektiv-
ní vědecké poznání, ale byli schopni 
předávat hodnoty, které sami vyzná-
vali a zároveň byli ochotní podrobit je 
otevřené debatě a kritice. Právě tato od-
vaha přihlásit se k určitým hodnotám 
a čelit kritice je něco, co mě tato fakulta 
naučila. 

jaký je to pocit vrátit se po 
několika málo letech od absoluto-
ria zpátky na fakultu jako ministr 
školství?
Předával jsem dnes ocenění lidem, kte-
rých si obrovsky vážím a kteří mě v klí-
čovém studentském věku, který není 

příliš vzdálený, hodně ovlivnili jako 
pedagogové a osobnosti, jež uvádějí 
do světa teorie a hypotéz. Pro mě měla 
tato událost velmi silný lidský rozměr, 
i proto, že někteří se stali mými přáte-
li. Je docela zajímavé, že se potkáváme 
zrovna v této situaci. 

Podělíte se o nějakou konkrétní 
vzpomínku ze svého studia?
Z nedávného studenta dostat nějakou 
vzpomínku je samozřejmě těžké. Já 
jsem rozštěpení fakult, kterým vznikla 
Fakulta sociálních studií, tehdy vnímal 
poměrně kriticky, protože to pro nás 
jako pro studenty byla administrativní 
komplikace. Byl jsem jeden z těch mála 
studentů, kteří studovali dva obory, 
z nichž jeden zůstal na Filozofické fa-
kultě a druhý se přesunul právě na Fa-
kultu sociálních studií. A to neuvěřitel-
ně komplikovalo studium, ať už kvůli 
rozdílným systémům počítání kreditů 
nebo kvůli neslučitelným rozvrhům. 
Já a ještě jeden můj kolega, který měl 
také kombinaci politologie a religio-
nistika, jsme se ukázali jako systémo-
vě neřešitelný problém, a když jsem 
se objevili na studijním oddělení, tak 
nad námi bědovali už zdálky. Ale jinak 
mám vzpomínky samozřejmě velmi 

dobré a rozhodně nepovažuji svá stu-
dia za ukončená. Chtěl jsem nastou-
pit na doktorské studium, ale nakonec 
jsem od toho záměru upustil, protože 
jsem pochopil, že dělat naplno politi-
ku a vědu zároveň není možné. Takže 
počítám s tím, že až skončí moje poli-
tická kariéra, a to nemusí trvat zas tak 
dlouho, tak se ke studiu určitě vrátím.

jaké jsou v současnosti vaše 
priority jako ministra v oblasti 
vysokého školství? 
Je potřeba se podívat na to, v jakém 
horizontu by měla být přijata nove-
la vysokoškolského zákona – to zna-
mená novela o terciárním vzdělávání. 
Současný zákon je deset, patnáct let 
zastaralý a neodpovídá světovým tren-
dům. Pokud se společnost bude chtít 
nějakým způsobem vyrovnat s globa-
lizací, tak na tuto výzvu musíme od-
povědět. Jde zejména o financování 
výzkumu a vývoje a o uplatnění ev-
ropských fondů, na které jsem se hned 
po svém nástupu zaměřil. Ty by měly 
poskytnout velmi zásadní impulz 
ke spolupráci mezi vědou a průmys-
lem. Všechny tyto oblasti je potřeba 
řešit v horizontu několika měsíců. 

David Povolný

Naučil jsem se hlásit se k hodnotám a čelit kritice

Ministr školství Ondřej Liška, který je absolventem Fakulty sociálních studií a Filozofické fakulty, přijel do 
Brna předat vyznamenání šesti osobnostem, které se zasloužily o založení Fakulty sociálních studií. Při 
této příležitosti jsme se s ním sešli ke krátkému rozhovoru.

„Předával jsem ocenění lidem, kterých si obrovsky vážím a kteří mě v klíčovém studentském 
věku hodně ovlivnili,“ říká ministr Ondřej Liška. Foto: Ivana Rusková.

Studentům FI se představily 
partnerské firmy z oblasti It

Fakulta informatiky začátkem roku 
2007 založila Sdružení průmyslových 
partnerů (SPP) s cílem institucionálně 
zaštítit živelně se rozrůstající kontakty 
s průmyslovou sférou (více v muni.cz 
03/2007). Základem spolupráce s kon-
krétní firmou je vždy společný zájem. 
Tradičně totiž zastávala většina firem 
k vysoké škole „spotřební“ postoj – 
„vzdělávejte pro nás nové absolventy, 
jak umíte, my si z nich vybereme“.
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Edwini Kessie, odborník světového 
významu zabývající se právem mezi-
národního obchodu, vystoupil 28. lis-
topadu 2007 na Právnické fakultě. Pro 
studenty připravil dvě přednášky tý-
kající se problematiky mezinárodního 
obchodu. Při setkání s děkankou PrF, 
na jejíž pozvání Edwini Kessie přijel, 
se probíraly možnosti další spoluprá-
ce týkající se vzdělávání studentů pří-
mo odborníky ze Světové obchodní 
organizace (WTO). Kessie také PrF 
předal zahraniční publikace pojed-

návající o mezinárodním obchodu 
a WTO, které Světová obchodní or-
ganizace darovala Právnické fakultě 
a jež jsou nyní ve studovně volně pří-
stupné všem studentům Masarykovy 
univerzity.

Edwini Kessie pracuje v různých 
sekcích WTO již od roku 1995 
a o svoje bohaté zkušenosti z praxe 
se se studenty podělil formou před-
nášek. První se zabývala problemati-
kou státních podpor a vyrovnávacích 
opatření, druhá pak velice aktuálním 
tématem stále ještě probíhajícího 
kola mnohostranných obchodních 
jednání takzvaného „Doha Round“. 
Plynule tak navázal na již uskutečně-
né přednášky předního amerického 
právníka Garyho N. Horlicka a švý-
carského pedagoga a státního porad-
ce Matthiase Oesche. Právo WTO 
je na našich i zahraničních univerzi-
tách stále populárnějším předmětem, 
jehož oblíbenost u studentů prud-
ce stoupá. Svědčí o tom například 
i nárůst diplomových prací studentů 
Právnické fakulty MU na toto téma 
oproti minulým létům. Využili jsme 

přestávky mezi přednáškami a polo-
žili jsme zahraničnímu hostu několik 
otázek.

jednou z vašich činností v rámci 
WTO je i vzdělávání studentů. na 
jaké univerzity jezdíte přednášet?
WTO zahrnuje v současné době přes 
sto padesát členských zemí, proto je 
velice důležité šířit obecné povědo-
mí o pravidlech obchodování v je-
jím rámci. Učím například na World 
Trade Institutu v Bernu, University of 
Technology v Sydney, Universities of 
Pretoria and Western Cape v Jihoafric-
ké republice, London School of Eco-
nomics ve Velké Británii, či Columbia 
University v New Yorku. Nyní si do 
tohoto seznamu můžu připsat i Masa-
rykovu univerzitu.

Témata vašich přednášek byla 
hodně odborná. myslíte, že 
studenti všemu porozuměli? 
Snažil jsem se vybrat opravdu zajíma-
vé věci. Státní podpory a vyrovnáva-
cí opatření vždy byly, jsou a budou 
v rámci vyjednávání WTO citlivými 

otázkami. Takzvané Doha Round se 
pro členské státy ukázalo být velmi tvr-
dým oříškem. Jeho ukončení se pláno-
valo na rok 2005, avšak tyto prognózy 
se ukázaly jako příliš optimistické. Do-
sud nebylo ukončeno, neboť členské 
státy se nejsou schopny dohodnout ani 
na klíčových otázkách. Byl jsem velmi 
mile překvapen všeobecným přehle-
dem, který studenti o této problemati-
ce prokázali. Z jejich vědomostí je dob-
ře patrný i zájem o tuto problematiku.

máte v plánu se do Brna ještě 
někdy vrátit?
Jde o mou první zkušenost s výukou 
studentů v České republice. Je možné, 
že do Brna na jaře opět zavítám i s ko-

legou Petrosem Mavroidisem. Tento-
krát by se jednalo o několikadenní in-
tenzivní kurz práva WTO.

Kateřina Říhová

Odborníci ze Světové obchodní 
organizace přednášejí na MU

Přednášející přijeli z pěti středoevrop-
ských zemí (Česko, Slovensko, Ra-
kousko, Maďarsko, Polsko) a sedmi 
univerzit. Jednalo se o již druhý roč-
ník této konference. První se v dale-
ko skromnějším měřítku konal v roce 
2005 na Filozofické fakultě Masaryko-
vy univerzity. Každá ze sekcí, na nichž 
vystupovali studenti doktorského stu-
dia jednotlivých oborů, byla uvedena 
delší přednáškou některého z reno-
movaných odborníků. Jedním z nich 
byl i vídeňský profesor Kurt Smolak, 
s nímž jsme mluvili o postavení latiny 
a klasické filologie v současném post-
moderním světě.

mnoho studentů na českých gym-
náziích si myslí, že učit se latinu 
je zbytečné a nudné. Co podle 

vás dnes může přinést studium 
klasických jazyků mladým lidem?
V Rakousku, stejně jako v Němec-
ku, se počet studentů latiny na střed-
ních školách během posledních deseti 
let zvýšil. Jedním z důvodů, alespoň 
v Rakousku, může být to, že systém 
výuky se změnil ze zaměření na čte-
ní konkrétních autorů v latině na mo-
dulové čtení. To znamená, že v rámci 
výukového bloku Politika nebo Lyrika 
studenti pracují s texty z různého ob-
dobí, a to i s latinskými – mohou číst 
například Cicerona, Seneku, Tomáše 
Akvinského. Výběr je na učiteli a zá-
leží na věku studentů. Takto mohou 
mladí lidé ocenit hodnotu latinské li-
teratury a její trvající vliv na západní 
kulturu mnohem více, než když se jen 
naučí zpaměti odříkat všechny možné 

významy latinského slova „cum“. Co 
nejdříve by se mělo začít se čtením 
lehčích textů přímo v originále (velmi 
atraktivní je například milostná stře-
dověká poezie) a toto pak kombinovat 
s výukou gramatiky. Učitel by neměl 
promeškat žádnou příležitost k tomu, 
aby ukázal, jak široce latina ovlivnila 
moderní evropské jazyky, nejen ty ro-
mánské. Vliv latiny je nejvíce vidět na 
angličtině, která je označována jako 
současná lingua franca. Je také bez po-
chyb, že lidé, kteří studovali latinu, 
mají jednodušší přístup k vědecké ter-
minologii a indoevropským jazykům 
obecně. 

když učíte, jak se vyrovnávate 
s tradičním systémem výuky 
latiny – drilem – v době, kdy se 

volá po nových, alternativních 
metodách učení? 
Když učím latinskou gramatiku a pře-
klady z němčiny do latiny, což už dě-
lám třicet let, vždy se snažím kombi-
novat různé metody. Tu, které se říká 
dril, považuji za vhodnou například při 
učení číslovek. Pokud jde o alternativní 
přístupy – snažím se například přimět 

své studenty, aby mluvili latinsky „spa-
tra“ bez toho, že by četli nebo se dívali 
do psaného textu. To osvobozuje od 
strachu z dělání chyb, každý přece dělá-
me chyby, když mluvíme „spatra“, a to 
i ve svém mateřském jazyce. Učitelé by 
měli mladé lidi povzbuzovat v hledá-
ní stop latinské tradice v jejich okolí. 
 

Studium jazyků naší historie nás 
vede k lepšímu poznání přítomnosti
Mezinárodní konference Laetae segetes iterum se konala loni v říjnu v univerzitním centru v Telči. Uspořádal 
ji Ústav klasických studií pod záštitou rektora MU a vystoupilo na ní na pět desítek doktorandů z oborů, jež se 
vyučují na Ústavu klasických studií, tedy klasické řečtiny, latiny a novořečtiny společně s byzantologií. 

Pro tropické ekology velmi zajíma-
vým ekosystémem Papuy-Nové Guine-
je, kde vedle sebe existují tisíce rostlin 
a živočichů, se zabývá přírodovědec 
profesor Vojtěch Novotný. Při své prá-
ci na české výzkumné stanici na ostro-
vě se má ale také možnost denně setká-
vat s místními obyvateli, a tak se dostal 
i k antropologickým zvláštnostem os-
trova – jednou z nich je velká jazyko-
vá rozmanitost. Zážitky a zkušenosti, 
které Vojtěch Novotný během svého 
více než desetiletého pobytu na české 
výzkumné stanici na Nové Guineji zís-
kal, si měla široká veřejnost možnost 
poslechnout na jeho přednášce v rám-
ci Týdne vědy a techniky. 

Pepa bilong singuatim wanpela sam-
ting em i baim pinis – tímto boha-
tě rozvětveným slovním spojením se 
v tok pisin, který je nově vzniklým, uni-
verzálním jazykem na ostrově Papua-
-Nová Guinea, označuje účtenka (do-
slovný překlad je papír, jehož účelem 
je sdělení o tom, že něco bylo někým 
zakoupeno). „Takový jazyk byl potře-
ba, neboť na Papui-Nové Guineji žijí 
čtyři milióny lidí, kteří hovoří více než 
tisícem různých jazyků – například na-
šich dvacet zaměstnanců mluví dvanác-
ti různými rodnými jazyky, které jsou 
navzájem často úplně nesrozumitelné,“ 
říká vedoucí české výzkumné základny 

profesor Novotný, který na ostrově trá-
ví pravidelně vždy nejméně půl roku. 

jak je možné, že na tak malém 
území existuje tolik jazyků?
Jednotlivé jazyky jsou velmi odlišné. 
Řada z nich zní jinak a má zcela jinou 
slovní zásobu. Na úrovni naší indoev-
ropské jazykové skupiny (do které pa-
tří například čeština společně s ang-
ličtinou, španělštinou či řečtinou) má 
Nová Guinea takovýchto jazykových 
rodin šest. „Taková rozmanitost mohla 
vzniknout díky tomu, že populace zů-
stávala ve svých původních vesnicích. 
Lidé se zde moc nestěhují, v minulos-
ti spolu sousedé často válčili,“ uvádí 
Novotný. Izolaci jednotlivých území 
napomáhá také většinou velmi nepro-
stupný terén tropického lesa. 

jeden jazyk k dorozumívání
V souvislosti s postupným stěhováním 
lidí do měst – oproti původnímu byd-
lení v uzavřených vesnicích – a vzhle-
dem k obrovské rozmanitosti ostrova 
bylo potřeba vytvořit také univerzální 
jazyk, kterým by se lidé na Nové Gui-
neji mezi sebou domluvili. Tím měla 
být angličtina, protože tato část os-
trova byla původně britskou kolonií. 
Nicméně postupně vznikla tzv. pidgin 
angličtina, což je jazyk odvozený z an-

glické slovní zásoby, ale s jinou grama-
tikou, a je poměrně jednoduchý. Čte 
se například tak, jak se píše. „Všichni 
na naší stanici mluvíme tímto jazykem. 
To má tu výhodu, že je možné se do-
mluvit i s vesničany. Typický Novo-
guinejec hovoří dvěma, třemi až čtyř-
mi jazyky – pidgin angličtinou, svým 
rodným jazykem a jazykem sousední 
vesnice,“ doplňuje Novotný. 

čeští vědci na nové Guineji
Česká výzkumná základna, kterou 
vede profesor Vojtěch Novotný, byla 
založena na břehu tropického korálo-
vého zálivu v místě původní luterán-
ské misie. Zvláštností této základny, 
která disponuje svým vlastním vědec-
kým vybavením, laboratoří a ubytova-
cími kapacitami, je i to, že na ní pracu-
je s českými vědci dvacet domorodých 
zaměstnanců. Každý rok přijíždí na 
stanici také jeden z doktorandů, který 
zde má možnost provádět výzkum za-
měřený na tropické rostliny, hmyz a je-
jich ekologické vztahy. Čeští vědci zde 
ve spolupráci s domorodými obyvate-
li, kteří vyrostli v místních vesnicích 
a znají dokonale prales, rostliny i ži-
vočichy, pravidelně provádějí terénní 
expedice (více na webových stránkách 
www.entu.cas.cz).

Petra Nováková

jEdnání ZaHájEná V dOHa

Při současném kole rozhovorů WTO 
zahájeném v Doha (takzvaného Doha 
Round) se vynořily největší neshody 
mezi EU a USA ve věci zemědělských 
dotací. Každá strana obviňuje tu dru-
hou, že sabotuje konečný cíl rozhovo-
rů: otevření západních ekonomik pro-
duktům z rozvojových zemí, zvláště 
těch z africké, karibské a tichomořské 
oblasti. 

Jazykový ráj v Nové Guineji
Tichomořský ostrov Papua-Nová Guinea je pro většinu lidí známý 
svými unikátními tropickými lesy. Málokdo už ale ví, že zde na po-
měrně malém území existuje obrovské množství různých jazyků. 

Na konferenci do univerzitního centra MU v telči se sjelo na pět desítek doktorandů z oborů 
studujících klasickou řečtinu, latinu a novořečtinu. Foto: archiv Ústavu klasických studií FF MU.
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Odborník z WtO edwini kessie se o svoje zkušenosti z praxe podělil na konci listopadu se 
studenty Právnické fakulty MU. Foto: archiv kateřiny říhové.
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sVěTOVá OBCHOdní 
ORGanIZaCE

WTO je světová organizace, která upra-
vuje obchodní pravidla mezi jednotli-
vými členskými státy a jejímž hlavním 
cílem je zvýšení výroby a obchodu se 
zbožím a službami v návaznosti na op-
timální využití světových zdrojů v sou-
ladu s cílem trvalého rozvoje a zachová-
ní životního prostředí. WTO sdružuje 
v současné době sto padesát jedna člen-
ských států.



Socha Naděje, symbolizující 
naději při boji nemocných 
s rakovinou, byla 18. prosince 
odhalena na konci proskleného 
tunelu, který spojuje Švejdův 
pavilon s historickou budovou 
Masarykova onkologického 
ústavu (MOÚ). 
Socha má neobyčejný příběh. Sama 
vznikla z naděje vietnamských socha-
řů a kameníků, že si i tradiční prací 
na rýžových polích a tesáním soch 
z Mramorové hory u Danangu připra-
vují lepší budoucnost. Objednal ji za 
sponzorské peníze pro MOÚ děkan 
Lékařské fakulty Jan Žaloudík, když 
v dubnu loňského roku navštívil Viet-

nam. Putování sochy z Danangu po 
moři kolem Malajsie, Cejlonu, Sue-
zem i Gibraltarem a pak až do Ham-
burku a odtud říční lodí po Labi a po 
Vltavě do Prahy trvalo týdny. „Ve 
zdraví“ přežila dokonce i cestu autem 
po dálnici D1. A tak andělsky čistý 
mramor od Tonkinského zálivu, je-
muž dal vietnamský umělec podobu 
ženy-dárkyně života, se stal symbolem 
naděje pro celý svět – že se lidem po-
daří přemoci rakovinu.

Masarykův onkologický ústav, kte-
rý zaujímá v systému léčby onko-
logických onemocnění v ČR jedno 
z předních míst, se tak uchází o nový 
dovětek – Dům naděje.

Věra Linhartová

Socha jako symbol naděje

Sochu Naděje, která symbolizuje naději 
lidí při boji s rakovinou, vytvořili vietnamští 
sochaři a kameníci. Foto: z. Joukalová. 

Konference na téma Město: proměn-
livá ne/samozřejmost se uskutečnila 
na přelomu listopadu a prosince na 
Fakultě sociálních studií. Setkání, kte-
ré pořádal Institut pro výzkum repro-
dukce a integrace společnosti (IVRIS) 
spolu s katedrou environmentálních 
studií a katedrou sociologie, mělo po-
skytnout prostor pro diskuzi nad po-
jmem města a způsoby, jak lze na tuto 
problematiku pohlížet v různých vě-
deckých disciplínách. K rozhovoru 

o tomto aktuálním tématu jsme se se-
šli s jednou z organizátorek konference 
Lucií Galčanovou z IVRISu.

Co bylo motivací pro uspořádání 
konference? 
Na začátku byl mezioborový diskuz-
ní workshop nazvaný Současné město, 
který organizovala doktorská student-
ka FSS, architektka Magdalena Hladí-
ková. Setkání bylo komorní, diskusní 
a zajímavé mimo jiné tím, že ukázalo, 
jak lidé z různých oborů pracují různě 
se stejnými koncepty anebo naopak 
stejnou „realitu“ popisují odlišnými 
slovy. Na základě tohoto setkání jsme 
ve spolupráci se Slávkou Ferenčuho-
vou a Barborou Vackovou začaly dá-
vat dohromady koncepci konference. 
Ta měla rozšířit původní diskuzi tema-
ticky, ale také zapojit větší počet obo-
rů, které pracují s termínem „město“. 
Původně jsme počítaly asi se čtyřiceti 
účastníky. Nakonec bylo přihlášených 
jednou tolik, což nás velmi potěšilo. 

je toto téma běžně reflektováno?
Odpověď je v zásadě dvojí: ano, město 
je zkoumáno, zabývá se jím řada oborů 
a otevření tématu v podobě uspořádá-

ní konference se setkalo s velkým zá-
jmem. Ale také ne, protože právě inter-
disciplinární diskuze o tom, jak vlastně 
pojmu „město“ badatelé rozumí, není 
příliš běžná. A nakonec je nutno do-
dat, že konference byla sice iniciována 
doktorskými studentkami, ale s podpo-
rou a důvěrou vedení kateder sociolo-
gie a environmentálních studií, IVRI-
Su a také vydavatelství ERA. 

Co je tak zajímavého na pojmu 
město? 
Řekla bych, že zajímavý je hlavně roz-
díl mezi tím, jak průzračně a jasně 
tento termín vypadá na první pohled, 
a v momentě, kdy jej začneme kriticky 
zkoumat. Termín „město“ je naplněn 
tak obrovskou rozmanitostí a dynami-
kou, že už jenom použití podstatné-
ho jména pro jeho uchopení je zavá-
dějící. Říká se, že je osudem sociálních 
vědců, že se jim předmět jejich studia 
mění rovnou pod rukama. Město ne-
můžeme uchopit jako věc, ale jako re-
lativně trvalé nebo neustále se měnící. 
Záleží, co chcete zdůraznit – vztahy, 
vazby a významy. My jsme ale také 
chtěly vědět, jaká je pestrost použití 
tohoto pojmu u jednotlivých disciplín 

a badatelů, kteří se studiu města věnu-
jí, případně také, co znamená pro od-
borníky z „praxe“ správy nebo řízení 
města. 

jedním z průřezových témat měla 
být otázka proměny měst. Co se 
dnes s městy děje a co se s nimi 
bude dále dít? 
Procesy, které zasahují do podoby měst, 
jsou pojmenovávány různě: ekonomic-
ká globalizace, segregace či separace 
různých skupin obyvatel, suburbaniza-
ce, gentrifikace a tak podobně. Jejich in-
tenzita a důsledky jsou však v různých 
městech různé. Srovnáte-li třeba Prahu 
a Boskovice, naleznete jistě řadu po-
dobností, třeba působení zahraničních 
firem, otázky lokální politiky a občan-
ského aktivismu, rekonstrukce historic-
kých částí, rozrůstání města do krajiny 
a tak dále. Prahy se například týká otáz-
ka pořádání olympijských her a s ní spo-
jené ekonomické a kulturní vlivy, bude 
určitě zajímavé sledovat jejich vývoj. 

Téma vašeho příspěvku znělo: 
nové městské prostory a jejich 
vnitřní hranice. můžete přiblížit, 
o jakou problematiku se jedná? 

Jedná se o výzkum, který zpracová-
vám spolu s Barborou Vackovou jako 
projekt IVRISu. Zajímá nás, jak se 
s rozšiřováním Brna mění život v je-
ho okrajových částech. Proces subur-
banizace, o kterém jsem se už zmí-
nila, zasahuje v Brně čtvrti, které si 
často zachovaly venkovský charakter. 
Lidé o nich mluví jako o vesnicích, 
a to jak ti, co zde žijí i po generace, 
tak i někteří z těch, kteří se tam při-
stěhovali v posledních letech do nově 
postavených ulic. Problémem těchto 
částí je, že se rozrůstají velmi rychle 
a často bez citlivé návaznosti na pů-
vodní zástavbu.

Přinesla konference nějaké 
zajímavé závěry či zjištění?
Myslím, že nebylo cílem konference 
vnést průlom do dosavadního vědě-
ní, i když určitě zazněla spousta aktu-
álních a zajímavých příspěvků o sou-
časných projektech. Jako příklad mohu 
uvést třeba společný projekt Etnologic-
kého ústavu AV ČR a Helmholtz-Zen-
trum für Umweltforschung z Lipska, 
který se zabývá proměnami vnitřního 
města v Brně. Za hlavní výsledek kon-
ference však považuji poskytnutí pro-
storu pro setkání a diskuzi, vytvořila 
se neformální síť kontaktů, která bude, 
doufám, pro všechny přínosem i v bu-
doucnu.

David Povolný

Město: proměnlivá ne/samozřejmost

Přední světovou odbornici v teorii a vý-
zkumu vedení a řízení škol, školství 
a vzdělávání Jan Robertsonovou hostil 
začátkem prosince 2007 Ústav pedago-
gických věd Filozofické fakulty MU. 

Akční výzkum je jeden z designů, 
laicky řečeno plánů, kvalitativního vý-
zkumu v sociálních vědách. Jestliže se 
bavíme o designu, přemýšlíme o základ-
ních podmínkách, ve kterých se vědec-
ký výzkum bude realizovat. Při výzku-
mu nejprve zvolíme, co a proč budeme 
zkoumat, a následně plánujeme, jak to 
uděláme. Pokud chceme daný jev nejen 
popsat, ale i změnit, pak je dobré si jako 
design vybrat akční výzkum. Jeho speci-
fičnost spočívá v dialogickém propojení 
akademické roviny a roviny praxe: jedná 

se o spojení výzkumu a jednání vedoucí 
ke změně a zlepšení stavu jevu na lokální 
úrovni. Design akčního výzkumu je slo-
žen ze série několika návazných kroků 
(plánování – výzkum – změna – hodno-
cení efektu), které se cyklicky opakují.

Kritické hlasy již od 50. let 20. stol. 
upozorňují na omezený vliv výzkumu 
na praxi, a proto se objevují nové způ-
soby, jak s pomocí výzkumu praxi efek-
tivně zlepšit. Akčního výzkum reflektuje 
tyto hlasy stejně jako sociální a politic-
kou podmíněnost výzkumu: výzkumné 
zprávy nejsou konečným produktem, 
spíše počátkem zásadní kritické debaty 
a následného akce. S pomocí teorie je 
objeven problém, který je následně ře-
šen a posléze dochází ke změně teorie.

Jan Robertsonové, ředitelce London 
Centre for Leadership in Learning, In-
stitute of Education, University of Lon-
don, jsme položili několik otázek.

jaké je vaše pojetí akčního 
výzkumu? 
V akčním výzkumu je rozhodující vliv 
výzkumníka, on startuje akční výzkum. 
Některé teorie se pokoušejí dávat obě-
ma stranám, badateli a učitelům, stej-
né pravomoci, ale tak tomu není. Na-
příklad pokud výzkumník pracuje 
s řediteli škol, musí být vybaven me-
todologickými znalostmi a teoretický-
mi koncepty managementu. Jedině tak 
dokáže vysvětlit ředitelům škol, že ve-
doucí pracovníci nevedou školu sami. 

Ředitelé musí poskytovat podporu uči-
telům, oceňovat úspěchy, ale na druhé 
straně to jsou oni, kdo přijímají výzvy 
a tím pádem i riskují. V jednom mém 
tříletém projektu nazvaném Partnerství 
profesionálů uzavírali vždy dva ředite-
lé dohodu o vzájemné partnerské spo-
lupráci, a to jim poskytlo příležitost re-
flektovat vlastní styl vedení lidí.

Zmiňovala jste reflexi jako nezbyt-
nou součást akčního výzkumu. Co 
si pod tímto termínem předsta-
vujete?
Reflexe je jedním z dalších důvodů vý-
znamu zkušeného výzkumníka. Ředite-
lé škol jsou často zaveleni administra-
tivou, ale musíme je naučit reflektovat 

jejich jednání, protože dělat věci dobře 
není totéž, jako dělat dobré věci. Proto 
hraje v akčním výzkumu velkou roli re-
flexe daného stavu, stejně jako změny, 
k nimž došlo.

jakou plánujete další spolupráci 
s masarykovou univerzitou? 
S Milanem Polem, vedoucím Ústavu pe-
dagogických věd, který se dlouhodobě 
zabývá vedením a řízením školy na mezi-
národním poli, jsme domluvili stáže va-
šich studentů v Londýně, článek o změ-
nách a vývoji řízení školy v Čechách a ve 
Velké Británii a do budoucna společný 
projekt, kde by se čeští ředitelé sami po-
díleli na výzkumu a změně své školy.

Roman Švaříček

Když koncem dvacátých let minulého 
století přišly Lucie Bakešová (1853–
1935), moravská etnografka, a Marie 
Steyskalová (1862–1928), ředitelka Žen-
ské útulny a Útulny pro osiřelé a opuš-
těné děti v Brně, také učitelka a organi-
zátorka ženského sociálního hnutí na 
Moravě, s myšlenkou vybudovat v Br-
ně Dům útěchy pro nemocné rakovi-
nou, zalíbil se jejich nápad chirurgovi 
Jaroslavu Bakešovi (1871–1930). Ten 
pak společně se svou matkou Lucií pod-
nikl složité přípravy k realizaci projektu 
v ČSR zcela ojedinělého a výjimečné-
ho, stavby protirakovinné nemocnice 
na Žlutém kopci. Už v přípravné fázi 
ovšem deklaroval, že nejde pouze 
o Dům útěchy, ale o moderně konci-
povaný protirakovinný ústav podobný 
těm, které už osobně znal z New Yorku, 
Paříže, Londýna, Heidelbergu a hlavně 

ze Stockholmu. Spolek na jeho vybu-
dování (ustaven byl roku 1928) si však 
ponechal název Dům útěchy, který se 
nakonec dostal i do pojmenování ústa-
vu otevřeného pro veřejnost v lednu 
1935 Masarykova léčebna – Dům útě-
chy. Vedle moderní léčby rakoviny, 
tehdy převážně chirurgické (ale i ozařo-
váním a léky), pracovaly v ústavu také 
laboratoře a výzkumná pracoviště. Až 
v roce 1945 bylo v názvu ústavu slovo 
útěcha nahrazeno přívlastkem radiolé-
čebný. Masarykův radioléčebný ústav, 
od roku 1991 Masarykův onkologický 
ústav (MOÚ), nabízí svým pacientům 
nejen paliativní (útěšnou) péči, ale za 
pomoci špičkové diagnostické techniky 
a také úsilím o systematickou prevenci 
zvyšuje naději na zpomalení choroby 
anebo na dlouhodobé vymizení pří-
znaků nemoci či na úplné vyléčení. 

Z HIsTORIE dOmU úTěCHY, dnEs dOmU nadějE

To se nám velmi osvědčilo – mohou na-
příklad hledat nápisy na památnících, 
v katolických kostelech, v mytologic-
kých scénách na obrazech nebo sochách, 
při návštěvě místního muzea, v klasicist-
ních dekoracích na budovách 19. století 
a tak dále. Studium minulosti, a speciál-
ně jazyků minulosti, nás nutně dovede 
k přítomnosti a může zvyšovat tolerant-
ní přístup k tomu, co na první pohled 
může vypadat exotické a „podivné“. 

Co si myslíte o latině jako 
nástroji moderní komunikace? Ve 

Vatikánu prý existuje speciální 
oddělení, které vytváří nová slova 
v latině, aby se v ní daly psát 
i nově vydávané dokumenty. 
Ano, to je pravda. Ve Vatikánu existuje 
speciální oddělení, jeho ředitele znám 
osobně. Je samozřejmě možné použí-
vat latinu jako jazyk psané nebo mlu-
vené komunikace i v naší době – sám 
jsem byl zvolen za člena sdružení Aca-
demia Latinitati Fovendae v Římě, kte-
ré se dvakrát ročně setkává a organizuje 
konference o aktivním mluvení v lati-
ně. Díky ní se standardizuje výslovnost 

podle toho, jak byla užívána v klasic-
kém období. Existují také další inicia-
tivy podobného zaměření – například 
kolega Luigi Miraglia loni v Neapoli 
zorganizoval mezinárodní setkání více 
než tří set, hlavně mladých, latinsky 
mluvících lidí. Nicméně nejsem – jako 
někteří entuziasté – přesvědčen o tom, 
že latina by měla být opravdu považo-
vána za prostředek komunikace v Ev-
ropské unii. Vytvoření generace, která 
by byla schopná obstojně konverzo-
vat latinsky, je podle mě příliš náročné 
a výsledek lze těžko předvídat. Navíc 
některé země, které se nedávno připoji-
ly k EU, zatím ani nemají takovou tra-
dici ve výuce latiny. 

-red-

Studium jazyků naší historie…

Významná představitelka akčního výzkumu v pedagogice hostem na FF

Ústav klasických studií garantuje čty-
ři studijní obory: latina (s klasickou 
a medievistickou specializací v magis-
terském cyklu), klasická řečtina, kla-
sická filologie a neogrecistika, a zajiš-
ťuje dále výuku latiny, klasické řečtiny 
a novořečtiny pro studenty jiných 
oborů filozofické fakulty i kurzy no-
vořečtiny pro veřejnost.

V současnosti jsou jeho členové 
zapojeni do dvou výzkumných zá-
měrů – jedná se o Středisko pro in-
terdisciplinární výzkum starých jazy-
ků a starších fází jazyků moderních 
(klasičtí filologové, neogrecisté) a Vý-

zkumné středisko pro dějiny střední 
Evropy (medievisté). Ústav udržuje 
čilé kontakty s mnoha evropskými 
univerzitami od sousedních států až 
po Řecko či Rumunsko a jeho členo-
vé se mohou pochlubit bohatou pub-
likační činností. 

Z nejnovějších monografií je mož-
né uvést třeba knihu profesora Anto-
nína Bartoňka Písmo a jazyk mykénské 
řečtiny (Brno 2007) či německý překlad 
monografie profesorky Jany Nechuto-
vé Latinská literatura českého středově-
ku (Die lateinische Literatur des Mitte-
lalters in Böhmen, Köln 2007).

úsTaV klasICkýCH sTUdIí FIlOZOFICké FakUlTY mU
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Název konference je odvozen od pro-
jektu MEFANET (MEdical FAculties 
Educational NETwork, http://www.
mefanet.cz), který si klade za cíl pod-
porovat vzájemnou pedagogickou spo-
lupráci českých lékařských fakult a ma-
ximální využití moderních technologií 
při výuce. Hlavním důvodem pro ini-
ciaci projektu MEFANET byl fakt, že 
tradiční formy výuky na lékařských fa-
kultách již neposkytují dostatečný pro-
stor pro zvládnutí probíraného tématu, 
a je tedy nutné hledat nové, efektivněj-
ší nástroje.

Projekt byl oficiálně zahájen 20. 
června 2007 a postupně se k němu při-
hlásilo všech sedm českých lékařských 
fakult. O zapojení do projektu proje-
vili vážný zájem také zástupci dvou 
slovenských lékařských fakult. Autoři 
projektu usilují o tvorbu nové genera-
ce multimediálních učebních pomů-
cek, budování systémů on-line výuky 
v bakalářských i magisterských obo-
rech a webových archivů obrazové do-
kumentace z klinické praxe. Zapojené 
vysoké školy v tomto směru garantují 
vysokou úroveň spolupráce s klinický-
mi pracovišti všech lékařských oborů. 

lékařská fakulta mU projekt 
mEFanET koordinuje
Lékařská fakulta Masarykovy univer-
zity prostřednictvím svého pracoviště 
IBA (Institut biostatistiky a analýz) je 
v současné době koordinátorem celého 
projektu, a zároveň tak hostila i první 
ročník konference v Brně. Pedagogická 
díla vznikající na Lékařské fakultě MU 
jsou od loňského roku shromažďována 
na portálu http://portal.med.muni.cz, 
který během listopadu a prosince 2007 

prošel výraznou rekonstrukcí a nyní na 
něm mohou studenti všech lékařských 
fakult v České republice vyhledat pod-
le lékařských oborů více než stovku di-
daktických materiálů – multimediální 
atlasy, texty k přednáškám, výuková vi-
dea a další materiály. 

Pro sdílení klinických materiálů 
platí přísná pravidla
S rozvojem moderních technologií pro 
záznam obrazu a zvuku prožívá oblast 
multimediálních atlasů a obrazových 
archivů, které se používají ve výuce 
lékařských oborů, bouřlivý boom. Jde 
o to, že snad každý lékař za svou praxi 
nashromáždí velké množství obrazo-
vých materiálů pořízených při doku-
mentaci zdravotního stavu pacienta, 
a některé tyto materiály se dají s výho-
dou využít při výuce mediků. Poskyt-
ne-li lékař (zastávající většinou i roli 
pedagoga) materiály svým kolegům, 
pravděpodobně od nich očekává po-
dobnou protislužbu a celková úroveň 
výuky se výrazně zvyšuje. 

Internet zde nabízí možnosti, kte-
ré tuší každý uživatel moderních in-
formačních technologií: z etického 
hlediska sice není možná výměna pe-
er-to-peer, jak je tomu u pirátských na-
hrávek mp3 a filmů, ale existuje řada 
legálních a eticky „čistých“ způsobů, 
jak klinické materiály zpřístupnit od-
borné či studentské veřejnosti. 

Jako první řešení se samozřejmě na-
bízí uspořádat fotografie či nahráv-
ky (samozřejmě bez prvků, které by 
umožnily identifikovat konkrétního 
pacienta) do přehledné struktury in-
ternetových stránek. V dnešní době 
však již existují sofistikované systémy 

obrazových archivů, na jejichž vývo-
ji pracují odborníci z oblasti zdravot-
nické informatiky a které pedagogům 
výrazně usnadňují práci. Odkazy na 
multimediální atlasy lze nalézt napří-
klad na portálu Lékařské fakulty MU 
(http://portal.med.muni.cz).

souhlas pacientů při pořizování 
výukových filmů
A jakým způsobem mohou lékaři vyu-
žívat pořízenou obrazovou dokumen-
taci pro výukové účely, aniž by poru-
šili práva pacientů a lékařské tajemství? 
Dostatečně anonymizované materiály 
lze většinou použít; lékaři-pedagogové 
by však při každé jejich prezentaci měli 
být obezřetní, aby v některých přípa-
dech nedošlo k překročení zákona na 
ochranu osobních údajů. V každém 
případě je jisté, že zájem o tuto proble-
matiku bude narůstat, neboť ochrana 
soukromí osob je v posledních letech 
často diskutovaným tématem nejen 
v Evropské unii.

klinické registry na mU
Co si lze představit pod pojmem „kli-
nický registr“? Jedná se o sběr zázna-
mů o lidech, kteří onemocněli nějakou 
chorobou, mají vrozenou poruchu 
nebo jsou z jiného důvodu pod odbor-
ným lékařským dohledem. Lékaři mo-
hou tímto způsobem sbírat data na-
příklad o pacientech s určitým typem 
nádorového onemocnění, o pacien-
tech s hemofilií a podobně. Takový re-
gistr zahrnuje řadu údajů, jako jsou věk, 
pohlaví, anamnéza, typ onemocnění či 
poruchy, závažnost, typ a rozsah léč-
by a případné komplikace. Obvykle se 
daná data uchovávají v počítačové da-

tabázi, která splňuje přísné bezpečnost-
ní požadavky. Práce s daty, jejich kri-
tická analýza a interpretace představuje 
velmi podstatnou složku vzdělávání 
zdravotnických odborníků. Současné 
trendy v narůstajícím počtu diagnos-
tických a jiných vyšetření, rostoucí 
potřeba hodnocení výstupů a kvality 
zdravotní péče vyžadují na straně léka-
řů a odborného personálu schopnost 
pracovat s agregovanými daty a tato in-
terpretovat ve vztahu k jednotlivému 
pacientovi či skupině pacientů. Kromě 
vlastní klinické praxe je analýza dat sa-
mozřejmým základem hodnocení soci-
oekonomických rozborů a hodnocení 
populačních trendů a rizik. 

Výuka na lékařských fakultách je 
v této oblasti velmi obtížná, neboť na 
jedné straně nelze navyšovat počet ho-
din věnovaných mezioborovým téma-
tům, ale na straně druhé bez znalosti 
práce se softwarem je velmi obtížné 
studentům rozsáhlejší datové zdroje 
zpřístupnit. Aplikace moderních ana-
lytických a informačních technologií 
je velmi efektivním a možná i jediným 
řešením, jak tento pedagogický pro-
blém řešit. 

Desítky klinických registrů provozu-
je mimo jiné Institut biostatistiky a ana-
lýz Masarykovy univerzity, který má 

s touto činností dlouholeté zkušenosti 
a spolupracuje se špičkovými českými 
i zahraničními pracovišti. Podrobnější 
informace o klinických registrech jsou 
dostupné například na www.registry.cz.

slibný výhled do budoucna
Projekt MEFANET tedy bude přede-
vším podporovat volnou spoluprá-
ci týmů z různých lékařských fakult, 
což by mělo vést k dalšímu zkvalit-
nění výuky na všech zapojených fa-
kultách. Všechny lékařské fakulty již 
projevily zájem o zprovoznění podob-
ného portálu, jako má brněnská fakulta: 
http://portal.med.muni.cz. Tvůrci pro-
jektu plánují, že všechny tyto portály 
budou v konečné fázi propojeny cen-
trální bránou a studenti zapojených lé-
kařských fakult získají jedinečný přístup 
k výukovým materiálům nejen z mateř-
ské fakulty. Myšlenka sdílení znalostí 
a výukových materiálů tak bude úspěš-
ně dotažena do konce, a to při unikát-
ním zachování diverzity informačních 
prostředí fakult, jejíž zachování všich-
ni zúčastnění chápou jako významný 
krok k rozvoji kvantity i kvality střáda-
ných informací.

Lenka Šnajdrová, Daniel Schwarz

Více najdete na internetových stránkách 
http://info.muni.cz

Nový elektronický časopis 
Inflow, který vznikl jako dobro-
volná aktivita studentů oboru 
Informační studia a knihovnictví 
pod záštitou Kabinetu infor-
mačních studií a knihovnictví na 
Filozofické fakultě Masarykovy 
univerzity, vychází od letošního 
ledna. 

Provozování časopisu není finančně 
podporováno a je výsledkem práce 

několika nadšenců, kteří cítili potře-
bu vytvořit studentské periodikum, 
které bude svou činností přispívat 
k šíření aktualit, poznatků a zku-
šeností, a to nejen mezi členy kni-
hovnické obce. Primární myšlenkou 
časopisu je poskytnout především 
(ale nejen) studentům tohoto obo-
ru z mnoha škol v České republice 
prostor, kde mohou publikovat své 
mnohdy velmi kvalitní práce, které 
v opačném případě zaniknou v šedi 
školních škamen.

Časopis vychází s měsíční periodi-
citou a každé číslo přináší řadu od-
borných článků zařazených do ně-
kolika stálých rubrik, jako jsou např. 
Informační systémy a technologie, 
informační věda, informační zdro-
je, knihovny a jejich služby, nástroje 
a možnosti internetu apod. Mimo od-
bornou část jsou čtenáři informováni 
v sekci Expres formou krátkých zpráv 
o aktuálním dění v oboru. Naleznete 
zde aktuality, recenze, pozvánky na 
akce, reportáže či knižní novinky. 

Pravidelnou součástí je příloha ča-
sopisu – Inflow magazín, která je 
v rámci výuky výsledkem práce stu-
dentů Informačních studií a knihov-
nictví. Zájemci mají možnost založit 
si blog, jehož prostřednictvím mohou 
sdílet informace s ostatními nadšený-
mi uživateli. 

V příštím vydání časopisu se ob-
jeví například zpráva z putování po 
amerických knihovnách nebo pří-
spěvek věnující se veřejným knihov-
nám jako komunitním centrům měst 

a obcí s přihlédnutím ke komunitní-
mu vzdělávání.

Do časopisu se čtenáři mohou za-
číst na internetových stránkách www.
inflow.cz.

Lucie Staníčková

Nový studentský časopis Filozofické fakulty Inflow

sTRUčně

MU koordinuje projekt výměny klinických 
materiálů pro výuku mediků v čR
Využitím moderních informačních a komunikačních technologií a zdravotnické informatiky ve výuce 
lékařských oborů se zabývala mezinárodní konference MEFANET, která se konala 21.–22. listopadu 2007. 
Hlavními tématy bylo sdílení klinických materiálů a souhlas pacientů s využitím jejich materiálů, klinické 
registry, obrazové materiály a archivy, multimediální atlasy.

Vysoká škola finanční a správní, 
o. p. s. (VŠFS) bude používat 
jazykové e-learningové kurzy, 
které vznikly na Masarykově 
univerzitě v Centru jazykového 
vzdělávání. Jde o jeden z prvních 
případů spolupráce, který doka-
zuje jednoduché využití konkrét-
ního e-kurzu ve dvou studijních 
informačních systémech IS MU 
a IS VŠFS (http://is.muni.cz/ 
a http://is.vsfs.cz/).

Učitelé na MU mají k dispozici tech-
nickou, personální a metodickou in-
frastrukturu. Mezi průkopníky pa-
tří bezesporu učitelé jazyků, kteří 
prostřednictvím IS MU připravují 
pro své studenty na jednotlivých fa-
kultách e-learningové kurzy pro pre-
zenční a kombinované studium, vy-
užitelné i pro ryze distanční výuku. 

Kurzy se obsahem zaměřují na obory 
vyučované na jednotlivých fakultách 
a tak vznikají skutečně specializované 
kurzy odborného cizího jazyka např. 
pro ekonomy, lékaře, právníky, příro-
dovědce a další (ukázky z různých ja-
zykových kurzů lze nalézt na adrese 
http://elportal.muni.cz/). 

Výhodou těchto kurzů je také jejich 
integrace ve studijním informačním 
systému. Ta přináší komfort vyučují-
cím a studentům díky spojení s admi-
nistrativou studia (automatické zavede-
ní a nastavení kurzů, možnost využití 
komunikačních nástrojů jako e-mail, 
vývěska, webový prostor, hodnotících 
nástrojů pro výuku, systém práv, při-
hlašování ke zkouškám, historie kurzů 
po semestrech apod.), ale také jedno-
duchou přenositelnost kurzů mezi sys-
témy obou vysokých škol.

Zájem o e-learningové jazykové 
kurzy projevila Vysoká škola finanč-

ní a správní, o. p. s. Ve spolupráci 
s Centrem jazykového vzdělávání, se 
zástupci IS MU a Centra pro transfer 
technologií MU byly připraveny orga-
nizační a právní podmínky pro import 
kurzů anglické a německé gramatiky 
(autorek Blanky Pojslové, Lucie Fialo-
vé, Zdeny Kuchařové-Kalné a Lenky 
Kavalcové) a kurzu Angličtina on-li-
ne (autorky Tamary Váňové) do stu-
dijního systému VŠFS. Tímto krokem 
se otevřely nové možnosti pro vyu-
žití výsledků práce autorů e-learnin-
gových kurzů na MU. „Zakoupením 
těchto jazykových kurzů získá VŠFS 
zajímavé a uživatelsky atraktivní ma-
teriály pro doplnění vlastní jazykové 
výuky. Rozšíříme tím možnosti pro 
naše studenty, ale zároveň získáme 
inspiraci pro naši vlastní tvorbu," říká 
Mgr. Tomislav Potocký, vedoucí ka-
tedry jazyků na VŠFS.

-red-

e-learningové kurzy překračují hranice MU

Během přestávek měli účastníci konference možnost vyzkoušet si některé prostředky elektronic-
ké podpory výuky v praxi. dosáhne na ně LF MU bez potřebné investiční podpory? Foto: archiv.

Studentský časopis Inflow vychází s mě-
síční periodicitou a každé číslo přináší řadu 
odborných článků zařazených do několika 
stálých rubrik. 

Hodnocení mU jako zaměstnava-
tele – motivační audit
V minulém roce byl zpracován motivač-
ní audit neakademických pracovníků Ma-
sarykovy univerzity. Na základě dotazní-
ků, na něž odpovědělo 581 respondentů, 
se vyhodnocovaly např. postoje a oče-
kávání zaměstnanců, míra jejich spoko-
jenosti, benefity, náměty ke změnám 
a tak dále. Výsledky motivačního audi-
tu je možné najít na webových stránkách 

https://is.muni.cz/auth/do/1499/meto-
dika/vnitrni/personal/motivace/ 

-red-

dobrý večer quintet zazpíval pro 
univerzitu
Naladit na vánoční strunu přijel stu-
denty, zaměstnance i příznivce z Ma-
sarykovy univerzity těsně před svátky 
vokální soubor Dobrý večer quintet, 
který vystoupil v Kulturním centru Se-

milasso. Pětičlenný sou-
bor vystupující a´cappella 
nabídl všehochuť spiritu-
álních i jazzových písní, 
klasické barokní hudby, 
vánočních skladeb i re-
pertoáru Osvobozeného 
divadla. Mimo jiné pak 
ve vtipné didaktické vlož-
ce na písničce Co jste ha-
siči ukázal nápadnou 
rytmickou shodu mezi 
dechovkami a moderním 
technem.

-dp-
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Informační systém mU je něco 
jako vaše dítě. jaké byly jeho 
počátky?
Začali jsme ho vyvíjet na podzim roku 
1998 v týmu složeném ze čtyř pracov-
níků. Zapnuli jsme jej v březnu 1999 
a od té doby funguje a neustále jej roz-
víjíme. Začátky byly těžké. První im-
puls k vytvoření systému dalo vedení 
univerzity v okamžiku, kdy se začalo 
uvažovat o prostupnosti studia. V té 
době to byla nevídaná myšlenka – vy-
užít víceoborovost univerzity k tomu, 
aby si studenti mohli vzdělání rozší-
řit i o předměty z jiných oborů, a do-
konce jiných fakult. A k tomu byl in-
formační systém nezbytný. Studenti 
museli dostat možnost vybírat před-
měty z jednotně vedeného katalo-
gu předmětů v počítačovém systému 
a učitelé naopak museli zaznamená-
vat studijní výsledky do tohoto jed-
notného systému – jednotného pro 
celou univerzitu.

je to už skoro deset let. jak 
vzpomínáte na první reakce 
akademické veřejnosti?
Na některých fakultách to vyvolávalo 
doslova bouře. Na jedné z fakult byla 
studenty dokonce sepsána petice proti 
zavádění ISu. Důvodem byla nemož-
nost představit si jednotné hodnoce-
ní předmětů zadávané v konkrétních 
lhůtách a další dnes běžné věci. Ne-
gativních postojů jsme nebyli ušetře-
ni ani z Fakulty informatiky. Z doby 
před zavedením ISu mám schovaný 
dopis jednoho z učitelů počítačo-
vých předmětů fakulty, který odmítal 
„otloukat si prsty o klávesnici“ při za-
dávání známek.

Bylo takových reakcí více?
Bohužel jsme takových postojů zažili 
hodně a trápili se s nimi. Obhajovali 
jsme ideu, o které jsme byli přesvěd-
čeni, že je dobrá. V akademické sféře 
není jednoduché něco nařídit a vynu-

tit si dodržování. Zvláště pokud jde 
o akademické pracovníky. Proto pod-
statná část našeho úsilí padla právě 
na přesvědčování akademické obce 
o správnosti našich myšlenek. Byť 
naši uživatelé jsou často přesvědčeni 
o opaku.

Při oficiálním hodnocení Isu 
se nešetří superlativy. má 
masarykova univerzita skutečně 
nejlepší systém?
My jsme přesvědčeni, že má. Naši prá-
ci ocení až ti, kteří delší dobu půso-
bí jinde a mají možnost seznámit se 
s jinými zvyklostmi. Tito jsou potom 
schopni skutečně ohodnotit, jestli je 
náš systém výjimečný nebo je potřeba 
ho proklínat, což často podle mého 
názoru dělají spíše ti, kteří možnost 
srovnání nemají.

není ale objektivní 
porovnání obtížné?
Ano, je problematic-
ké. Není možné sesta-
vit jednotnou hodno-
ticí metriku, kterou by se existující 
systémy obodovaly a pak seřadily do 
nějakého žebříčku. Každá škola má 
svůj informační systém. A ten může 
být realizován v papírových šanonech 
paní referentky studijního odděle-
ní, na osobním počítači v Excelu, či 
externí firma škole dodala systém na 
přihlašování ke zkouškám, nebo mají 
komplexní podporu studijní admi-
nistrativy propojenou s elektronic-
kou podporou výuky, jako tomu je na 
MU. Na řadě škol to ale vypadá tak, 
že jsou samostatné adresy a mají tře-
ba pět šest naprosto nepropojených 
systémů. MU má ale jeden, který je 
propojený a umožňuje třeba tako-
vou věc, že se zapíšete do nějakého 
předmětu a okamžitě máte přístup do 
e-learningového systému a k studij-
ním materiálům. V této provázanosti 
spatřuji především naši sílu. 

Doc. Ing. Michal Brandejs, CSc. (1963) je vedoucím Centra výpočet-
ní techniky Fakulty informatiky, vedoucím týmu vývoje a provozu 
Informačního systému Masarykovy univerzity a docentem na katedře 
počítačových systémů a komunikací. Je hlavním řešitelem nebo 
spoluřešitelem několika celouniverzitních projektů a jednoho projektu 
celorepublikového. Na MU působí od roku 1986. Vyučuje předměty 
související s výpočetními a operačními systémy. 

říkal jste, že jste s Isem začínali 
ve čtyřech, ale teď je vás několik 
desítek.
Ano, je to tak. Také počet studentů 
univerzity se za tu dobu minimálně 
zdvojnásobil. Narostl ale hlavně počet 
aplikací, které jsme vyvinuli a o které 
se musíme soustavně starat. Při zavá-
dění elektronické podpory výuky se 
ukázalo, že od jisté složitosti použí-
vaných nástrojů je žádoucí dát učite-
lům formu jisté osobní asistence. Tou 
se stali naši e-technici. 
K dispozici jsou i ser-
visní technici připravu-
jící multimediální pod-
klady. Z podobných 
důvodů později přišli 
is-technici pro podpo-
ru zbylých částí ISu.

jak se takový systém, jako je Is, 
vyvíjí?
Vývoj informačního systému je po-
stupný proces s různými fázemi. Na 
počátku je osvícený management, kte-
rý se rozhodne zavést systém ve své 
firmě či škole. Pracovníci se brání. 
Mají strach, že jim systém přidá prá-
ci, že budou muset změnit svoje ná-
vyky nebo že se stanou nadbytečnými 
pro svoji firmu či školu. Management 
musí být pevný a musí vytrvat. Odpor 
může být skutečně houževnatý. Ve 
druhé fázi je systém zaváděn. Pracov-
níci jsou nadšení z informačních tech-
nologií. Objevují nové hračky, které je 
baví. Změna jim přináší pozitiva. Zjiš-
ťují, že toho zvládnou udělat více a že 
mají čas i na jiné věci. Práce s počíta-
čem jim přijde zábavná. Mají pocit, že 
odteď bude vše skvělé. A pak přichází 
třetí fáze, která přináší rozčarování jak 
uživatelů, tak i vývojářů a provozova-
telů systémů. Uživatelé zjišťují, že by 
chtěli ještě to či ono. S jídlem roste 
chuť. Proud podnětů a připomínek se 
stává nezpracovatelným. Vývojáři pře-
stávají stíhat připomínky a podněty 
zpracovávat. Rostou počty vývojářů, 
servisních a konzultačních pracovní-
ků. Uživatelé začínají být frustrováni 
z toho, že jejich podnětům a připo-
mínkám není beze zbytku vyhověno. 
Vývojáři jsou frustrováni z nekončí-
cího proudu připomínek a nekončící 
práce. Masarykova univerzita je – teď 
nevím jestli bohužel nebo bohudík – 
už ve třetí fázi.

Píší vám uživatelé nějaké 
neobvyklé věci?
Denně dostáváme desítky dopisů od 
uživatelů, na které musíme reagovat. 
Někdy jde o dotazy na fungování té 
které věci. Tyto vyřizují is-technici 
nebo e-technici. Zajímavou skupinou 
jsou žádosti o intervenci v různých si-

tuacích. Našel jsem například žádost 
jedné slečny: Dobrý den, z důvodu 
„má matka“ jsem přišla o pozvánku. 
Prosím o zaslání dalšího postupu … 
Nebo od jiné slečny: Dobrý večer, 
večer jsme se dívali na termín státní 
závěrečné zkoušky a přítel mě nechtě-
ně z ní odhlásil. Prosím zda byste mě 
mohli přihlásit zpět … Ano, vybral 
jsem ty pro nás legračnější.

jak reagujete na výtky, že jsou 
nástroje Isu příliš složité?
Lidé IS často zaměňují za pravidla. 
Mají pocit, že IS je zbytečně kom-
plikovaný, ale neuvědomují si, že to 
ty studijní řády jsou komplikované. 
A když zpracujeme k ISu návod, větši-
nou si jej uživatelé nepřečtou. Myslet 
si, že zvládnu používat komplexní ná-
stroj bez návodu, je špatně. Vezměme 
si jako příklad moderní televizor. Ne-

vím jak vy, ale já jej bez návodu nasta-
vit neumím a často ani s návodem.

Používáte elektronickou podpo-
ru výuky vy sám?
Mám ve svých předmětech zapsáno 
od 400 do 600 studentů v semestru. 
Bez elektronické podpory výuky v ISu 
bych evidentně vedle výuky nezvlá-
dl už nic jiného. Používám průběžné 
testy formou odpovědníků, průběžné 
procvičování, elektronické testování 

přes počítač pro získání zápočtu a ske-
nování písemek pro získání úspěšného 
ukončení u zkoušky. Mimochodem, 
takové skenování písemek v rámci ISu 
je rovněž záležitost unikátní.

Co vás v současnosti jako 
vývojáře Isu nejvíc trápí?
Trápí nás prostory, protože nemáme 
programátory kam posadit a krčí se 
třeba čtyři v malé místnosti. A vývoj 
je také o projektových vedoucích, kte-
ří jsou schopni požadavky uživatelů 
zpracovat do podoby, která se může 
předat programátorům. Těchto lidí 
máme málo. Systém by si určitě za-
sloužil výraznější rozvoj. 

Co vás na vaší práci baví?
Je to dobrý pocit z užitečnosti práce. 
Když vidíme, jak se nám podařilo při-
spět k tomu, že se univerzita změnila 
a že studenti i akademičtí pracovníci 
pozitivně kvitují, že řadu dříve časově 
náročných úkonů zvládnou několika 
kliky na počítači, tak to je věc, která 
potěší. Radost mám také z toho, že 
je v nás vkládána taková důvěra, že se 
třeba podařilo zrušit indexy a důvěřu-
je se, že známky zůstanou v systému 
pečlivě uchovány. 

je něco, k čemu se, co se 
způsobu fungování mU týče, rád 
vracíte do minulosti? 
Dříve bylo lepší, že jsem měl v před-
mětu zapsáno dvacet studentů. To je 
počet, kterému se můžete věnovat in-
dividuálně natolik, že každého znáte 
křestním jménem. 

Takže masovost studia vnímáte 
negativně?
Vnímám to pozitivně. Je to správný 
trend, protože je nezbytné, aby se zvýši-
la vzdělanost nové generace, a s tím také 
souvisí trend dělení na bakalářské a ma-
gisterské studium. To znamená, že bude 

stále více lidí, kteří nedo-
jdou do magisterského stu-
dia, a je to tak v pořádku. 
Nevnímám to jako snižová-
ní vzdělanostní laťky. Je ale 
faktem, že tenkrát – ještě na 
Přírodovědecké fakultě – 

jsme měli šedesát studentů v ročníku 
a dvacet z nich bylo geniálních a dnes 
máme šest set studentů a geniálních jich 
je pořád jenom dvacet.

nemáte pocit, že se celý proces 
studia odlidšťuje? nebylo to 
tenkrát hezčí?
V tom nemohu než souhlasit. Vzpo-
mínám si na historku jednoho docen-
ta, který vyprávěl o studentovi, jenž 
potřeboval ve velmi krátkém čase zá-
počet, a tak za ním musel zajet sto pa-
desát kilometrů za Brno na zahrádku, 
aby si nechal podepsat index. Dnes 
stačí učitele požádat, aby se připojil 
k internetu. To je ten rozdíl, který se 
dá vztáhnout asi ke všemu, ale dnes 
v těch velkých počtech by se těžko re-
alizovalo, že by učitel byl na zahrád-
ce ochoten přijímat desítky studentů 
k podpisu indexu. 

Takže si stýskáte, ale racionálně 
to berete jako správný krok?
Ano, je to jen taková moje melancho-
lie a nostalgické vzpomínání.

nemáte obavu z toho, že se 
za chvíli nebudeme muset ani 
hnout od počítače? že půjde 
třeba vystudovat vysokou školu 
z obývacího pokoje?
Obavu ani ne. Už jsme tento trend 
vlastně začali. Studenti už nemusí 

skoro fyzicky chodit na 
studijní oddělení. Dříve 
se také místo soutěžního 
přihlašování k lukrativním 
předmětům či zkouško-
vým termínům stály fron-
ty a nocovalo se ve spacá-
cích. Pokud jde o vlastní 

obsah výuky, tak řada předmětů už 
má zpracovány vlastní elektronické 
materiály a interaktivní nástroje pro 
komunikaci s tutorem v takové podo-
bě, že se skutečně dají použít pro stu-
dium z tepla domova. 

a je to dobře, že budeme 
všechno moci dělat prostřednic-
tvím počítače?
Zeptejte se dnes lidí, jestli budou ra-
ději stát na přepážce v bance nebo si 
platbu vyřídí přes internet nebo mo-
bilní telefon. Odpověď bude jedno-
značná. Ať globálně hodnotíme bu-
doucnost jakkoliv, lidé budou vždy 
dělat, co pro ně bude příjemné. Já 
osobně ale počítače nenávidím.

a jde tento pocit dohromady 
s tím, že vás práce na počítači 
živí? Bylo by pro vás zajímavější 
něco jiného?
Vzít si zelený kabát, zelený klobouk 
a pušku na rameno a jen tak se pro-
cházet lesem by bylo pěkné. 

Podobný pocit má dnes zdá se 
hodně lidí pracujících s počítači.
Počítače způsobují stres, který souvisí 
s odosobněním komunikace, protože 
sdělení, které by pro vás tak jako tak 
bylo nepříjemné, pro vás často může 
být ještě nepříjemnější v situaci, kdy 
ho přijmete neosobní formou skrze 
počítač. Podobně jde o to, že nějaké 
sdělení, o kterém vím, že se nad ním 
budu muset zamýšlet, si přečtu v so-
botu odpoledne a tím pádem vím, 
že nad ním budu do nedělního veče-
ra přemýšlet, i když jsem si to mohl 
odložit na pondělí. Lidé, kteří pracují 
tak intenzivně na počítačích jako in-
formatici, jsou toho ušetřeni ze všech 
nejméně a nedivím se tomu, že sní 
o tom, že jednoho krásného dne po-
čítač vypnou a půjdou někam do hor.

myslíte, že se vám to splní?
Myslím si, že nesplní.

David Povolný„Podstatná část našeho úsilí padla 
na přesvědčování akademické obce 
o správnosti našich myšlenek.“

Informační systém vyvolával doslova bouře,
říká vedoucí týmu vývoje a provozu Informačního systému mU doc. Ing. michal Brandejs, Csc.

„Naši práci ocení až ti, kteří delší dobu 
působí jinde a mají možnost seznámit 

se s jinými zvyklostmi.“
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Valné sHROmáždění 
sPOlkU aBsOlVEnTů 
a PřáTEl mU

Spolek absolventů a přátel Masaryko-
vy univerzity srdečně zve všechny své 
členy a příznivce na třetí slavnostní 
valné shromáždění, které se uskuteční 
v pátek 15. února od 15 hodin ve vel-
ké zasedací místnosti Rektorátu MU 
na Žerotínově náměstí 9 v Brně. Na 
programu je shrnutí činnosti Spolku 
absolventů za rok 2007, plán pro rok 
2008 a návrh změny stanov.

Spolek je nezávislé občanské sdru-
žení, které si klade za cíl sdružovat 
absolventy a přátele MU, aby zůstali 
ve spojení s univerzitou. Byl založen 
v roce 2006, kdy vznikly první stano-
vy a webové stránky. Současný počet 
členů Spolku absolventů je více než 
patnáct set. Více informací na webo-
vé adrese www.absolventi.muni.cz.

-red-



Jenže časy se mění. Brno už není jen 
velkým maloměstem, jehož jméno se 
těžce vyslovuje. Brno začíná být feno-
ménem. Alespoň dnešní zahraniční 
studenti už se tolik nepodivují, kde že 
to vlastně žijete, když se jim snažíte vy-
hláskovat slovo „BRNO“. Ba naopak. 
Kolik mladých sem přijelo za studiem, 
ať už jako do země blízké nebo vzdále-
né, ale zcela jistě neznámé, a odjíždělo 
se slzami v očích, protože si byli jistí, 
že tady u nás nechávají kousek sebe? 
Kolik jich zde pouze strávilo pár nocí, 
ale odjížděli s nadšením a přesvědčeni, 
že sem se budou muset vrátit? Brno se 
pomalu, ale jistě stává pojmem, který 
bývá mezi akademickou mládeží sklo-
ňován čím dál častěji. 

Ale pořád ještě zbývá odpovědět, 
proč tomu tak vlastně je. Nic nemá 
pouze jednu příčinu, ale nutno uznat, 
že za tím, že se Brno postupně stává 
druhým domovem pro čím dál více 
mladých lidí ze zahraničí, stojí také 
Masarykova univerzita. Vždyť ještě 
před šesti lety se Centrum zahranič-
ních studií staralo o pouhých třicet 
studentů, kteří měli odvahu přijet do 
neznáma a něčemu se zde naučit. Le-
tos na univerzitě takto studuje každý 
semestr dvě stě padesát osob ze se-
dmadvaceti zemí od Portorika až po 
Austrálii. A mnozí z nich už neuvá-
dějí Brno pouze jako poslední mož-
nost, kam by vyrazili na studijní po-
byt, kdyby náhodou nevyšla Anglie, 
Španělsko nebo Finsko. Můžeme být 
rádi, protože na tom Brně asi opravdu 
něco bude.

Zkuste si na internetu otevřít serve-
ry YouTube nebo Facebook, o kterých 
se teď tolik mluví a které začínají na-
cházet své nadšence i v české kotlince. 
Na stránkách YouTube mají jen koleje 
Vinařská, kde jsou ubytováni studen-
ti krátkodobých zahraničních pobytů, 
více než pětatřicet záznamů. Kdybys-
te se chtěli přesvědčit, kolik je na Fa-
cebooku založených skupin, jež nějak 
souvisejí s naší metropolí, budete se 
divit. Je jich něco přes sto. A ještě víc 
vás překvapí, kolik jich spojuje mladé 
i životem již poněkud protřelejší lidi, 
kteří v Brně studovali a ze svých vzpo-
mínek ho již nikdy nevytlačí. „Vinař-
ská kids for life“, „Best Brno Group 
Ever“ nebo „I lived in Vinařská“ a dal-
ší jsou skupiny, jež vás přesvědčí, ko-

lik fanoušků po celém světě Brno má. 
Lidí, kteří zde strávili „pouze“ pár mě-
síců nebo snad jeden rok, a přesto jim 
něco říká, že se sem musí vrátit. Vždyť 
jen za posledních devět měsíců bylo 
přes Facebook zorganizováno několik 
srazů, jichž se zúčastnily desítky zahra-
ničních studentů MU z více jak deseti 
nejen evropských států. 

Jak mi nedávno řekl jeden americký 
kamarád, co v Brně studoval minulý rok 
a právě přijel na jedno takové shledání: 
„Víš, já jsem nad tím přemýšlel. A chtěl 
bych se sem vrátit. Na delší dobu, třeba 
tu pracovat. Nedokážu to popsat, ale… 
prostě se tu cítím doma.“ Že bychom 
přeci jen mohli začít říkat, že se Brno 
nachází v srdci (nejen) Evropy?

Markéta Zálešáková

Brno v srdci (nejen) evropy
Kdybyste se před pár lety na výletě po Evropě (nebo snad v zámoří) bavili se svými zahraničními vrstevní-
ky, pravděpodobně by málokterý z nich byl alespoň trochu moudrý z názvu města, kde studujete, pracu-
jete nebo žijete. „Jakže? Berno? Bruno?“ Možná nějací skalní příznivci MotoGP a brněnského okruhu by 
si dovedli alespoň mlhavě uvědomit, že takové město vlastně znají, a snad by si i vzpomněli (tedy přibliž-
ně), kde by se dalo najít na mapě. Ale jinak? Pravděpodobně by vám byl odpovědí omluvný úsměv nebo 
takové to zasvěcené „aha“. Brno se sice nachází v srdci Evropy, ale tehdy zatím evidentně nebylo vrostlé 
do srdcí Evropanů.

TOROnTská UnIVERZITa

University of toronto
http://www.utoronto.ca/ 

datum založení a historie: Univer-
zita v Torontu, tehdy pod názvem 
„King’s College“, byla založena v roce 
1827. Původně se jednalo o instituci 
kontrolovanou anglikánskou církví, 
v roce 1850 však proběhla sekularizace 
i přejmenování na současný název. 
Navzdory náboženské odluce bylo 
několik dalších církevních učilišť 
do organizace univerzity zapojeno 
i později. Torontská univerzita patří 
k nejznámějším světovým akademic-
kým institucím, například americký 
týdeník Newsweek ji hodnotí jako 18. 
nejlepší univerzitu vůbec, a jako taková 
je nejprestižnější univerzitou, se kterou 
MU pravidelně spolupracuje. Kvalitu 
této vysoké školy potvrzuje také to, 
že na Torontské univerzitě studovalo, 
pracovalo nebo stále ještě pracuje deset 
držitelů Nobelovy ceny.

Fakulty: aplikovaných věd a inženýr-
ství; architektury, krajiny a designu; 
filozoficko-přírodovědecká; zubního 
lékařství; pedagogická; informatiky; 
právnická; managementu; lékařská; 
hudby; ošetřovatelská; farmaceu-
tická; tělesné výchovy a zdraví; 
sociální práce; Ontarijský institut pro 
studium lesnictví. Celkově asi 70 tisíc 
studentů.

Charakteristika sídla univerzity:
Univerzita sídlí v Torontu, v metropo-
li státu Ontario a největším kanadském 
městě. Univerzita má tři kampusy, při-
čemž v centru města se nachází jen ten 
hlavní, pojmenovaný St. George. Další 
dva kampusy leží na periferii města – 
Scarborough na východě, Mississauga 
na západě. 

spolupráce s mU: 
• 11. 6. 2006 byla podepsána doho-

da o výměně studentů mezi obě-
ma univerzitami. Tomu však před-
cházela dlouhodobá spolupráce na 
nižších úrovních, zejména pak mezi 
Centrem pro ruská a východoevrop-
ská studia Torontské univerzity a Fa-
kultou sociálních studií MU. Spolu-
práce byla formalizována již v roce 
1999. Kanadskou stranu zastupovalo 
právě zmíněné pracoviště. Současná 
smlouva se používá k pravidelné vý-
měně studentů. V podzimním se-
mestru tohoto akademického roku 
studoval na MU jeden student z To-
ronta a dvě studentky MU studova-
ly v Torontu; další student MU tam 
bude studovat v jarním semestru.

• Centrum zahraničních studií, za 
výrazné pomoci Fakulty sociálních 
studií, ve spolupráci s Torontskou 
univerzitou pořádá každý rok dvě 
letní školy. V průběhu obou letních 
škol se kanadští studenti seznamují 
s reáliemi střední Evropy. První tur-
nus je zaměřen na změny, které regi-
onu přinesl pád komunismu a sna-
ha o demokratizaci v posledních 
dvou dekádách, druhá pak sleduje 
politický, kulturní a sociální vývoj 
vybraných středoevropských měst 
v 19. a 20. století. 

Martin Glogar

Brno se pomalu, ale jistě stává pojmem, který bývá mezi akademickou mládeží skloňován čím 
dál častěji. Foto: archiv M. zálešákové.

Od roku 2007, kdy transformací 
programů Socrates a Leonardo 
došlo ke vzniku nového progra-
mu celoživotního učení (LLP), se 
studentům nabízí možnost vyjet 
prostřednictvím programu Eras-
mus nejen na klasický, takzvaný 
studijní pobyt, ale nově také na 
pracovní stáž.

Pracovní stáže se mohou zúčastnit 
studenti bakalářského, magisterského 
i doktorandského studia na MU. Stá-
že mohou probíhat ve všech zemích 
zapojených do programu Erasmus 
(tedy v členských zemích EU, Švý-
carsku, Norsku, Lichtenštejnsku, Tu-
recku a na Islandu) a jejich délka je 
minimálně tři a maximálně dvanáct 
měsíců. Uskutečnit se musí v podni-
ku, přičemž termín „podnik“ je defi-
nován vskutku široce. Může se jed-
nat o subjekt jak z veřejného, tak i ze 
soukromého sektoru, neziskovou or-
ganizaci, výzkumné centrum, školicí 
středisko, fakultní nemocnici atd. Jedi-
ným omezením je, že stáže se nesmě-
jí uskutečnit v institucích Evropského 
společenství, organizacích spravují-
cích programy EU a národních diplo-
matických misích v zahraničí.

Student musí v zahraničním pod-
niku pracovat na plný pracovní úva-
zek, za což mu plyne grant, který se 
pohybuje v rozmezí 400–800 eur na 
měsíc (dle životních nákladů v dané 
zemi). Ze strany hostující zahraniční 
organizace mu může být poskytová-
na také mzda, přičemž nárok na sti-
pendium ze strany MU tímto nezani-
ká. Pracovní stáž musí být uznatelná 
v rámci studijního programu studen-
ta a následně tedy studentovi uznána 
buď přidělením kreditů, nebo uvede-
ním stáže v dodatku k diplomu. Stáž 
si student vyhledává a zajišťuje sám, 
výběr vhodné organizace je ovšem sa-

mozřejmě potřeba konzultovat s ka-
tedrou, která následně potvrzuje jak 
výběr organizace, tak i plán praxe.

V případě, že by student chtěl na 
pracovní stáž vyjet v následujícím 
akademickém roce 2008/2009 (který 
začíná již v červnu 2008 – stáž se tedy 
může uskutečnit i během prázdnin), 
musí do 29. 2. 2008 na CZS předložit 
následující dokumenty:
1) potvrzení o dojednání stáže, kde 

musí být uveden název hostující or-
ganizace, jméno studenta, délka stá-
že a období, ve kterém se stáž usku-
teční, 

2) potvrzený training agreement – 
pracovní plán stáže potvrzený stu-
dentem, katedrou a odpovědným 
zástupcem hostující zahraniční in-
stituce (ke stažení na http://czs.
muni.cz), 

3) motivační dopis (není nutný u stu-
dentů, u nichž je praxe součástí stu-
dijního programu) a 

4) potvrzení o jazykové vybavenosti 
(stačí výpis z ISu o jazykové zkouš-
ce na MU).

V případě, že student předloží výše 
uvedené dokumenty, má v podstatě 
zaručeno, že na stáž bude vybrán a že 
získá stipendium. Není totiž dán li-
mit v počtu studentů, kteří se mohou 
stáže v jednom akademickém roce zú-
častnit. 

Vzhledem k požadavkům, které 
jsou naprosto minimální, se tak stu-
dentům nabízí jedinečná příležitost, 
jak velice jednoduchou cestou získat 
až roční praxi v zahraničí, zdokona-
lit se v jazyce a rozšířit své kompe-
tence.

Tamara Muchová

Bližší informace o programu: 
Tamara Muchová, muchova@czs.mu- 
ni.cz, 54949 3761 (upřednostněn je 
telefonický či osobní kontakt)

Pracovní stáže pro studenty 
v programu erasmus

Tuto zemi a zvláště Brno jsem si vybra-
la, protože mi ji poradili dva kamarádi, 
kteří zde studovali již dříve a moc se 
jim tu líbilo. Zatím jsem se svojí vol-
bou spokojená. Líbí se mi, že je Čes-
ká republika uprostřed Evropy, což mi 
umožňuje hodně cestovat. Také je tato 
země dost odlišná od jiných evropských 
zemí, co se týče kultury a historie. 

Na Fakultě sociálních studií mi vyho-
vuje způsob, jakým zde probíhá výuka. 
Hodně se zde čte a v rámci seminářů 
se pak nad danou problematikou disku-
tuje. Také mě překvapilo, že učebny tu 
máte menší s menším počtem lidí, což 
umožňuje užší kontakt s vyučujícím. Je 
to tu mnohem více o komunikaci. Na 
univerzitě nemám žádný problém s do-

rozuměním, protože si vybírám hodi-
ny v angličtině a vyučující i studenti 
obvykle umějí mluvit anglicky velice 
dobře. Ve Španělsku to není tak časté. 
Španělé radši studují ekonomii a právo 
nežli jazyky. 

Brno je velice přátelské pro studenty 
ze zahraničí. To se týká jak ostatních 
studentů, učitelů tak i ostatních lidí, 
se kterými se setkávám. Brno má také 
velmi zajímavou, osobitou a zvlášt-
ní atmosféru. Je zde mnoho fakult si-
tuovaných velmi blízko sebe v centru, 
a tak člověk může snadno potkat mno-
ho různých a zajímavých lidí. Časté 
také je, že v rámci výuky probíhá praxe, 
a mnohem více lidí než ve Španělsku 
při studiu pracuje.

Velkým překvapením pro mě bylo 
počasí. Samozřejmě jsem věděla, že je 
v České Republice výrazně chladněji 
než u nás, ale nedokázala jsem si před-
stavit, že může pršet třeba celý den.

 Trochu problematické pro mne 
bylo vyřizování všemožných papírů. 
Například když jsem si chtěla vyřídit 
Eurocard, tak jsem musela za svým 
koordinátorem pro potvrzení, že jsem 
student, přestože mám průkaz studen-
ta, a potom až s ním si jít vyřídit zmi-
ňovaný doklad. Přišlo mi to jako zby-
tečná byrokracie, ale to jsou jen drobné 
komplikace.

Jsem ráda, že jsem si pro svůj pobyt 
vybrala právě Brno, protože jsem zde 
potkala spoustu zajímavých lidí, ne kte-
ré budu ještě dlouho vzpomínat.

Maria Costa

Je to tu mnohem více o komunikaci
Maria Costa pochází ze Španělska, kde studuje na Universitat Autonoma de Barcelona psychologii. V sou-
časnosti studuje tento obor zhruba rok v rámci programu ERASMUS na brněnské Fakultě sociálních studií 
Masarykovy univerzity. Za tu dobu již poznala Brno, studium zde a studentský život. Jak hodnotí svůj 
zdejší pobyt? Co ji překvapilo a co ji potěšilo?

„Brno je studentské město, které je velmi zajímavé svou osobitou atmosférou,“ svěřuje se 
španělská studentka Maria costa. Foto: Martin kopáček.

I N T E N Z I V N Í K U R Z Y
F R A N C O U Z Š T I N Y

s pobytem v přírodě v červenci
pro pokročilé, mírně a středně pokročilé

I PRO ZAČÁTEČNÍKY
s českým i francouzským lektorem

Tel: 543242296, 776649904, 602706570
http: www.studiobon.cz

e-mail: studio.bon@volny.cz
Eva Silva Lago, Bohuslava Martinů 11

60200 Brno
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V zásadě lze říci, že jsou dva extrém-
ní modely studentů. První se učí již 
od Vánoc a v den zkoušky vcházejí do 
budovy s pocitem, že stále nic neumě-
jí. Druhý model považuje zkouškové 
období v podstatě za zimní či jarní 
prázdniny a dva dny před zkouškou 
teprve zjišťuje, kde se dají sehnat ma-
teriály na přípravu. Pokud jste se prá-
vě zařadili k jednomu nebo druhému 
extrému anebo se pohybujete někde 
mezi nimi, možná využijete několik 
následujících rad. 

„Studenti by si měli zavést pravi-
delný režim a zapojovat mezi jed-
notlivé bloky přestávky. Neměli by 
zapomínat na jídlo, dostatečný pit-
ný režim a dostatečný spánek,“ říká 
Mgr. Lenka Škarková Stojanová z In-
stitutu výzkumu dětí, mládeže a ro-
diny Fakulty sociálních studií. Dále 
varuje před učením v noci, protože 
učivo, které zaspíme, si lépe zapama-
tujeme. Mozek si totiž informace ve 
spánku ukládá do dlouhodobé pa-
měti. Důležité je nezapomenout na 
nejméně půldenní přestávku před sa-
motnou zkouškou.

A co v případě, že je zkouška za 
dveřmi a my teprve usedáme k učivu? 
„Podstatné je zachovat klid. Je důle-
žité zvážit své možnosti, jaká je šan-
ce na úspěch, jednoduše nemít velké 
ambice, ale nepodléhat zoufalství,“ 
odpovídá Škarková Stojanová a do-
dává: „Nejlépe je přečíst si celý text, 
vzít si přehled zkušebních okruhů či 
otázek a udělat si základní poznámky, 
co vím, co bych k dané otázce řekla, 
a pak se vrhnout na to, co umím nej-
méně.“ Zásadní je však stále příprava 
v průběhu celého roku, protože ten-
to způsob zaručeně snižuje stres ve 
zkouškovém období. 

V poslední době je stále častější 
využívání různých podpůrných pro-
středků snižujících únavu, pomáha-
jících práci mozku a podobně. Kro-
mě klasické kávy se objevují doplňky 
stravy, které v sobě skrývají vitamíny 

a minerály, ale také různé přísady exo-
tických názvů. Škarková Stojanová 
k tomu říká: „Já osobně je moc nedo-
poručuji, pomáhají jen na chvíli. Lep-
ší je dle mého soudu zařadit v učení 
pravidelné přestávky, při velké únavě 
zvolit nějakou osvědčenou relaxač-
ní techniku, ať už procházku na čer-
stvém vzduchu, sport či krátký spánek 
nebo autogenní trénink.“ 

Možná se právě připravujete na 
zkoušku nebo sedíte před dveřmi zku-
šební místnosti a říkáte si, že se nám 
to lehce říká. Ať tak či onak, rozhodně 
v tom nejste sami, což dokládá i anke-
ta v tomto čísle. Hodně štěstí.

jak prožíváte zkouškové období 
a co byste doporučili ostatním? 

jan seidel, 
Právnická fakulta
Už to není tak hroz-
né jako v prváku. 
Ono se to pořád opa-
kuje. Naučil jsem se 
zmírňovat stres tím, 
že si před zkouškou 
povídám s ostatními 
a zjišťuju, že jsme na 

tom všichni stejně. A moje rada: Dě-
lejte to taky tak.

Hana Válková, 
Pedagogická 
fakulta
Prožívám každé zkouš- 
kové úplně stejně špat-
ně, ale moc mi pomá-
há, když mohu pro-
blémy okolo zkoušek 
diskutovat s kamará-
dy. Proto se nemůžu 

učit celé dny doma, ale raději po kavár-
nách či ve studovnách. Když slyším, 
jak jsou na tom ostatní taky špatně, tak 
se hned cítím o hodně líp. Dozvím se 
o spoustě vychytávek, seženu učební 
materiály, které už někdo zpracoval, 
a nemusím si je shánět a zpracovávat 
sama. Myslím si, že díky zkouškovému 

se může člověk hodně naučit spoluprá-
ci a nemusí to být jen stresová záleži-
tost. Ale pro mě to nakonec vždycky 
stejně trochu stresové je.

Veronika Šolvin-
ská, Filozofická 
fakulta
Doporučila bych 
hlavně učit se, pro-
tože nic jiného asi 
nepomůže. A hlav-
ně je třeba si rych-
le sehnat materiály, 
protože já jsem se 

včera například začala učit na zkouš-
ku, kterou mám dnes, a zjistila jsem, 
že poznámky jsou nečitelné. A co se 
týká toho, jak to prožívám? Snažím se 
na to připravit, co nejlíp se dá.

david Truhlík, 
Pedagogická 
fakulta
Zkouškové období 
prožívám letos zají-
mavě, protože je to 
moje první zkouš-
kové období, takže 
jsou to samé změny 
a novinky. Co bych 

mohl doporučit, tak učit se. Ještě mi 
to nejde „levou zadní“.

lucie dostálová, 
Přírodovědecká 
fakulta
Tohle je už moje 
páté zkouškové, tak 
už trochu vím, jak 
v tom chodit. Mys-
lím si, že je důle-
žité hlavně zacho-
vat chladnou hlavu 

a nenechat se vystresovat a zodpo-
vědně se připravit. A potom taky mít 
to pomyslné štěstí při výběru otázky 
nebo zadání.

miloslava spá-
čilová, Fakulta 
sociálních studií
Obvykle se stre-
suju, protože vše 
často nechávám 
na poslední chvíli, 
a všem studentům 
bych radila, aby to 
na poslední chvíli 

nenechávali. Ale vím, že si nikdo ne-
pomůže. Už si od prváku říkám, jak 
budu celý rok studovat, a vždycky až 
zkouškové mě opravdu přinutí a vy-
děsí. 

Martin Kopáček

„Podstatné je zachovat klid, je důležité 
zvážit své možnosti a nepodléhat zoufalství,“ 
radí psycholožka Lenka Škarková Stojanová. 
Ilustrační foto: Ivana Rusková.

Jak na zkouškové období?
Zkouškové období – nejobávanější období v kalendáři studenta. Jak 
se s ním co nejlépe vypořádat s vynaložením co nejmenší námahy? 
To je otázka, kterou si kladou generace studentů, a každý má svůj 
vlastní způsob, jakým se učit a celkově toto období strávit.

Turnaj ve stolním fotbalu se koncem 
prosince po dlouhé době zase uskuteč-
nil na Fakultě sociálních studií. Poté, 
co byl stůl s fotbálkem kvůli hluku 
přemístěn ze studentského klubu Kr-
mítko do místnosti 008, se na něm to-
tiž příliš nehrálo a pěkná tradice dvou 
i více turnajů do roka zanikla. 

O zápas byl jako obvykle velký zá-
jem a zúčastnilo se ho vícero zkuše-

ných borců, ale i příležitostných hrá-
čů. Zvítězit ale mohl jen jeden tým. 
Vavříny slávy získala skupina Jelima-
ni v sestavě Lukáš Sedláček a Jiří Ma-
jer. „Díky turnaji se snad o tom, že 
fotbálek pořád na FSS je, dozvěděla 
další část studentů a bude zase hojně 
navštěvován,“ vyslovil své přání jeden 
z pořadatelů zápasu, Boris Hanák.

David Povolný

Fotbálek se na FSS hraje dál

Epistemologický problém, jak má prin-
cezna přijít na to, kdo je ten pravý, vy-
užili autoři hry k nenáročnému sezná-
mení s významným momentem z dějin 
filozofie, a sice s Platónovými idejemi. 
„Hlavní byla problematika poznání 
idejí. Ovšem úkolem představení ne-
bylo tento problém vyřešit, nýbrž spí-
še představit Platónovy postoje a také 
poukázat na jejich nejednoznačnost,“ 
vysvětlil poslání představení neoficiál-
ní principál divadla Josef Petrželka.

Letošní sestava herců byla – až na 
principála – výjimečně výhradně stu-
dentská a zapojil se i jeden absolvent. 
Na přípravě hry usilovně pracova-
li celý podzimní semestr. Odměnou 
jim byla tradičně do posledního mís-
ta zaplněná fakultní aula. „K hnacím 
motivům stále nové tvorby se kromě 
příjemných pocitů ze společného úsilí 
a zábavy kočovníků asi nově řadí také 
stále více zavazující tradice Kočovné 
filosofické divadelní společnosti,“ do-
plnil Petrželka.

Více informací o kočovné společ-
nosti lze najít na internetové adrese 
http://www.phil.muni.cz/fil/divadlo/.

David Povolný

Filozofické hledání pravého prince

Na otázku jak najít pravého prince se snažila v polovině prosince 
dát odpověď stejnojmenná filozofická pohádka, kterou vlastnoručně 
sepsali a v polovině prosince sehráli v aule Filozofické fakulty studenti 
katedry filozofie. Kočovná filozofická divadelní společnost, jak se 
jmenuje neformální ochotnické uskupení, které na této katedře půso-
bí již takřka deset let, tak po roce opět ukázala, že na poli akademic-
kých divadel patří ke kvalitním stálicím. 

epistemologický problém, jak má princezna 
přijít na to, kdo je ten pravý, filozofická po-
hádka ale nevyřešila. Foto: Martin kopáček.
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cartoon is not dead, takové bylo téma maškarního plesu Fakulty sociálních studií Masarykovy 
univerzity, který se konal v polovině prosince na Flédě. Foto: Pavla Ondrušková. 



jaké to je mít za své pracoviště 
krásnou klasicistní budovu, jako 
je letohrádek mitrovských?
Určitě je příjemné pracovat v histo-
rických prostorách s nádhernou fres-
kovou výzdobou, v blízkosti cent-
ra a dalších významných stavebních 
i historických památek. Prostředí je 
opravdu zajímavé, zejména pro vý-
stavní projekty.

To ale není první historická 
památka, na které působíte. 
Ještě jako student Filozofické fakulty 
jsem pracoval coby sezónní průvodce 
na zámcích na jižní a severní Mora-
vě. Například v barokním zámku ve 
Vranově nad Dyjí, na zámku v Ly-
sicích nebo na Jánském Vrchu v Ja-
vorníku. Potom – už jako absolvent – 
jsem si pronajal renesanční zámek 
Nové Zámky v Nesovicích, který leží 
asi třicet kilometrů od Brna, kde jsem 
zhruba dva a půl roku působil jako 
kastelán, správce budovy a tvůrce veš-
kerých aktivit. Mé poslední působiš-
tě bylo na zámku ve Slavkově u Brna, 

kde jsem pracoval jako vedoucí mar-
ketingu.

Co vás přivedlo k památkám 
a péči o ně?
Studium historie a dějin umění bylo 
takové první pojítko. Ale už od dět-
ství mě zajímaly architektonické pa-
mátky, zejména hrady a zámky, ale 
i muzea a galerie, takže to, co dnes 
dělám, je vlastně splnění mého snu. 

Pracoval jste i jako kastelán. 
Toho si představujeme často 
jako postaršího muže s těžkým 
svazkem klíčů. Co taková práce 
obnáší?
Jako kastelán řešíte nejen organizační 
věci, zajištění provozu a náplně čin-
nosti – prohlídkové trasy, výstavy, 
kulturní akce jako koncerty, divadel-
ní představení, ale i stavebně-technic-
ké záležitosti vlastní budovy, různé 
opravy a menší či větší rekonstrukce. 
V Nesovicích se k tomu všemu při-
dalo i pořádání svatebních obřadů 
a pronájmů. Pořádali jsme tam také 

další akce jako například velký filmo-
vý a hudební plenér, což byla obvyk-
le dvoudenní akce s mnoha účastníky 
a několika nejen premiérovými filmy. 
Ve Slavkově už pak šlo o akce trochu 
jiného charakteru, často na téma vo-
jenské historie, koordinovali jsme také 
srazy veteránů, různé koncerty a po-
dobně.

na mU jste studoval dějiny 
umění. jak vzpomínáte na 
studium?
Sám bych se označil 
více za historika než 
kunsthistorika. Nicmé-
ně doba studia byla vel-
mi příjemná a přínosná. 
Krátce jsem studoval také ve Vídni, 
kde jsem se věnoval hlavně barokní 
architektuře, což bylo také velice zají-
mavé a hodilo se mi to jak při práci ve 
Slavkově, tak nyní v Letohrádku.

Co vám přineslo studium pro 
vaši práci?
U každého objektu nejdříve musím 
zmapovat historické a umělecko-his-
torické souvislosti. Tudíž to, že jsem 
měl možnost se dějinám několik let 
věnovat a naučit se postupy a zařaze-
ní do souvislostí, mi hodně pomáhá 
v mé současné práci. Památkovou péči 
jsme sice neměli, ale díky pětileté pra-
xi jsem se zorientoval i v tomto obo-
ru. Nicméně tady v Letohrádku bude 
potřeba se věnovat spíše manažerské 
nebo marketingové činnosti, tak aby 
si objekt vydělal jak na provoz, tak na 
mě jako zaměstnance, případně i na 
jednoho brigádníka. 

Zabýváte se propagací památek. 
je vůbec možné přivést k pa-
mátkám širší veřejnost?
Bylo by dobré, kdyby se začal zase 
vracet dřívější trend, kdy lidé netrávi-
li spoustu času v nákupních centrech, 

ale ve volných dnech navštěvovali kul-
turní památky, muzea a galerie. Nebu-
de snadné se z toho vymanit, ale budu 
se snažit, aby Letohrádek byl zajímavý 
pro všechny – dětmi počínaje přes or-
ganizované skupiny až po důchodce.

mohou si dnes na sebe památky 
vůbec vydělat?
Jak které. Něco jiného je spravovat 
a provozovat takovýto malý objekt, 
který, co se týče rekonstrukcí a dalších 
výraznějších zásahů, má na starosti ma-
jitel – což je Statutární město Brno, re-
spektive jeho magistrát. Já řeším menší 
úpravy, propagační, provozní, živnos-
tenské náklady, náklady na nájem a re-
žie. Je otázka, jestli by si takový objekt 

byl schopen na sebe plně vydělat, kdy-
by se mělo pokrýt všechno samostat-
ně. Myslím si, že u menších památek 
je ale reálné, aby se pokryly přinejmen-
ším provozní náklady, a různé dotační 
a grantové projekty se pak mohou vy-
užít na větší investice jako rekonstruk-
ce a podobné výdaje.

Co byste poradil vlastníkovi 
chátrající památky?
Určitě teď, když jsme v Evropské unii 
a je spousta možností získat příspěvky 
z různých zdrojů, je dobré se pokusit 
o záchranu takového objektu. Pokud 
se památka aspoň částečně zpřístupní, 
tak se majitel vyhne placení daně z ne-
movitosti. A dále může shánět spon-
zory, mecenáše a podobně. Není to 
snadné, ale ani nemožné.

jste stále v kontaktu s univerzi-
tou?
Momentálně ne, ale určitě bych s ní 
v rámci své práce chtěl spolupraco-
vat a nabídnout prostory Letohrádku 
na pořádání prezentací studentských, 
hlavně uměleckých prací, nebo pro 
uskutečnění studentského hudebního 
či divadelního představení. 

máte nějakou oblíbenou památ-
ku v české republice? 
Každá památka má vlastní kouzlo, 
ale velmi rád mám například šumav-
ské Velhartice, jihočeský zámek Krato-
chvíle, severomoravské Velké Losiny 
nebo již zmiňované Lysice v blízkosti 
Brna – vždy záleží na celkovém kon-
textu – zejména na propojení architek-
tury s okolní krajinou nebo výzdobě či 
původnosti interiérů.

které ze svých působišť jste měl 
nejradši?
Nejraději vzpomínám na Nesovice, ty mi 
i přes počáteční problémy a časté nepo-
chopení záměrů ze strany majitelů nej-
více přirostly k srdci. Letohrádek mi je  

také velmi sympatický 
a rozhodně nabízí velké 
možnosti seberealizace.

kdy si může veřejnost 
přijít letohrádek 

prohlédnout nebo se podívat na 
nějakou zajímavou akci?
Od ledna do půlky března budou 
probíhat různé úpravy, ale od 22. do 
30. března se uskuteční první letošní 
výstava, která se bude věnovat svátkům 
jara, jak se slavily na venkově v porov-
nání s městem. Kromě historicko-etno-
grafického pohledu to bude i pohled 
profesionálních floristů, kteří připraví 
část výstavy podle soudobých trendů 
při použití živých řezaných nebo hrn-
kových květin. A v průběhu roku chys-
táme také přednášky, besedy, koncerty, 
autorská čtení a řadu dalších aktivit. 

Martin Kopáček

to, co dnes dělám, je vlastně splnění mého snu,
říká absolvent FF a správce letohrádku mitrovských Petr lukas

„Bylo by dobré, kdyby se začal vracet dřívější trend, kdy lidé netrávili spoustu času v nákupních cent-
rech, ale ve volných dnech navštěvovali kulturní památky,“ říká Petr Lukas. Foto: Martin kopáček. 

„záchrana chátrající památky je určitě 
možná, ale není to snadné.“

Vystudoval historii a dějiny umění na 
Filozofické fakultě MU. Po studiu se 
začal věnovat správě památek. Působil 
jako kastelán Nových Zámků v Neso-
vicích nebo jako vedoucí marketingu 
ve Slavkově u Brna. V současnosti zís-
kal od města Brna do pronájmu Leto-
hrádek Mitrovských u brněnského vý-
staviště, kde se věnuje jeho provozu 
a využití pro veřejnost.

sociální studia – monotematické 
dvojčíslo Generace. Brno: Fakulta 
sociálních studií mU, Brno 2007, 
250 s. náklad 250 výtisků. Cena 
dvojčísla 120 kč. Issn 1214-813X
Mezigenerační vztahy, generační kon-
flikt jsou reakcí na výzvy, které před 
nás staví některé významné sociální 
a kulturní změny posledních desetile-
tí. Stárnutí populace a krize sociálního 
státu, technologická gramotnost jako 
jedna z podmínek sociální a kulturní 
inkluze, proměny vzorců rodinného 
života, zmasovění vyššího vzdělávání, 
segmentace pracovního trhu, rozrůz-
nění životních stylů a kulturního vku-
su, proměny vzorců spotřeby a další – 
všechny tyto posuny vyvolávají, mimo 
jiné, s novou naléhavostí otázku o po-
vaze mezigeneračních rozdílů a vzta-
hů. V našem prostředí je navíc gene-
rační otázka zvýrazněna politickou 
změnou roku 1989, a tedy zvýšenou 
generační citlivostí. Texty jsou rozdě-
leny do dvou navazujících oddílů, a to 
„Generace“ a „Životní běh“.

Úvodním textem první části „Gene-
race“ je vůbec poprvé do češtiny přelo-
žený text Karla Mannheima „Problém 
generací“, na který navazuje stať Mi-
chaela Corstena „Čas generací“ a člá-
nek Bernarda Giesena „V různém čase, 
v různém rytmu a s rozdílnou pamětí“. 
Corsten a Giesen se snaží o pokus syste-
matického zhodnocení a doplnění Man-
nheimova teoretického odkazu. Giese-

nova práce je zaměřena více na debatu 
o kolektivním traumatu, na niž navazu-
je text Radima Marady. Příspěvky Mar-
cela Mečiara a Dana Ryšavého uplatňu-
jí generační výkladovou perspektivu na 
dvou empirických příkladech nedávné 
historie a současnosti. Dana Sýkorová 
tuto perspektivu uvádí do souvislosti 
s fenoménem stárnutí. Druhý oddíl je 
věnován otázkám životního běhu, a to 
především na ose stáří–mládí. Je uveden 
obecnějšími konceptuálními rozbory 
autorů Waltera R. Heinze a Helgy Krü-
ger a domácí autorky Jany Havlíkové. 
Oba tyto texty odkazují na generační 
aspekty životního běhu. To je i případ 
dalších autorek Lucie Vidovićové a Evy 
Gregorové, Marie Přidalové, Michaely 
Pyšňákové. Autorky tak činí v rozlič-
ných věcných souvislostech, konkrétně 
v kontextu věkových norem, stárnutí 
a generačního konfliktu. 

Petra Georgala

Štětka, Václav. mediální integrace 
národa v době globalizace. EdIs – 
Ediční řada disertačních prací Fss 
mU. Brno: masarykova univerzita, 
mezinárodní politologický ústav, 
2007. 197 s.
Kniha se věnuje úloze masových mé-
dií v procesech národní integrace 
a konstrukce národní identity, a to 
jak v období etablování moderních 
národů, tak v podmínkách probíha-
jící globalizace mediálních průmyslů 

a kulturních reprezentací. V první čás-
ti práce se autor soustředí na prezen-
taci vybraných mechanismů národ-
ně-integračního působení masových 
médií, z nichž některé dále empiricky 
zkoumá v rámci případové studie čes-
kého televizního zpravodajství. Druhá 
část knihy se zaměřuje především na 
analýzu diskurzu mediálního imperia-
lismu jako specifického typu přístupu 
k otázce globalizace. S pomocí řady 
teoretických prací i empirických údajů 
z různých částí světa se autor pokou-
ší odhalit neadekvátnost tohoto para-
digmatu, přehlížejícího dynamiku glo-
bálního mediálního trhu v posledních 
desetiletích, ale také očividnou „re-
zistenci“ publika vůči importovaným 
produktům a tendenci preferovat spíše 
lokální/národní mediální obsahy.

Magdalena Pažourková

sojka, Petr – Horák, aleš (eds). 
Raslan 2007 – počítačové 
zpracování slovanských jazyků. 
Brno: masarykova univerzita, 
2007. IsBn 978-80-210-4471-5
Sborník obsahuje čtrnáct anglicky psa-
ných příspěvků přednesených na work-
shopu, který byl věnován prezentaci 
nových výsledků v oblasti počítačové-
ho zpracování slovanských jazyků (ze-
jména češtiny). Texty jsou členěny do 
čtyř tematických okruhů. Prvním z nich 
je oddíl Morfologická a syntaktická ana-
lýza, jehož příspěvky se týkají morfolo-

gického a syntaktického analyzátoru, 
jejich dalšího vývoje a využití v praxi. 
Příspěvky začleněné do druhého okru-
hu jsou zaměřeny na oblast sémantic-
ké analýzy, pro niž se v Centru pro 
zpracování přirozeného jazyka využívá 
aparát intenzionální logiky. Další čás-
tí sborníku jsou texty o nástrojích pro 
počítačové zpracování textu, které byly 
zaměřeny na jejich další zlepšení a obo-

hacení o funkce umožňující porovnávat 
kontexty, o užití ve velkých korpusech 
nebo o vyhledávání matemackých tex-
tů ve vznikající digitální matematické 
knihovně. Čtvrtou, poslední část sbor-
níku tvoří příspěvky z oblasti lexikální 
sémantiky, zejména text o nástroji Me-
taTrans, který může být užitečný pro 
překládání cizojazyčných textů. 

Karel Pala

PUBlIkaCE mU

2007

Recent Advances in Slavonic
Natural Language Processing
Proceedings

Editors:
Petr Sojka, Aleš Horák

Karlova Studánka, Czech Republic
December 14-16, 2007

The RASLAN Workshop is an event dedicated to exchange of in-
formation between research teams working on projects of compu-
ter processing of Slavonic languages and related areas. RASLAN 
is focused on theoretical as well as technical aspects of the project 
work, presentations of verified methods are welcomed together 
with descriptions of development trends. The workshop also 

serves as a place for discussion about new ideas.

Masaryk University
http://nlp.fi.muni.cz/raslan/2007/
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„Hlavní myšlenka kabaretu byla při-
pravit celkem nenáročnou zábavu pro 
diváky i pro nás. Diváci se měli pří-
jemně odreagovat na konci semestru, 
my jsme se měli odreagovat od své hry 
Potopa. Upozornit jsme chtěli snad 
jen na to, že něco takového jako dis-
ciplinární řád existuje,“ vysvětlil vý-
běr tématu vedoucí souboru Alexandr 
Průša.

Divadlo tak přišlo s vtipným gulá-
šem, který mimo jiné nabídl tvrdou 
rvačku dvou plagiátorských diplomo-
vých prací, úspěšné odevzdání Bible, 
coby seminární práce na více různých 
oborech, pokusy o svedení vyučující-
ho, či dokonce jeho uplácení, což je 
podle autorů hry jediná z předvádě-
ných věcí, na kterou disciplinární řád 
nemyslí.

Příští semestr bude P.Ú.D. dále uvá-
dět svoji úspěšnou hru Potopa, kte-
rá pojednává o několika posledních 
hodinách před vyplutím Noemovy 
archy. „Zároveň budeme připravo-
vat hru novou. Možná i kabaret ješ-
tě jednou zahrajeme. Rádi bychom se 
ukázali také na výročí fakulty, a nama-
ne-li se nějaká jednorázová akce, rádi 
se zapojíme,“ dodal vedoucí divadla 
Alexander Průša.

Více informací o Průšově úchýlném 
divadle lze najít na internetových strán-
kách souboru http://pud.xf.cz/.

David Povolný

Je libo disciplinární řád 
formou kabaretu?
Skutečné kabaretní Disciplinární řádění připravilo pro nic zlého netušící 
diváky Průšovo úchylné divadlo neboli P.Ú.D. Kdo přišel v polovině pro-
since do atria Fakulty sociálních studií, mohl se stát svědkem názorných 
ukázek toho, co by podle nového Disciplinárního řádu pro studenty FSS 
rozhodně neměl dělat, nebo si pro něj přijde přísný sob Rudolf.

Vhled do nového disciplinárního řádu FSS uvedla brutální vánoční scénka, v níž Santa klaus se 
sobem Rudolfem rozhodně nerozdávají dárky. Foto: david Povolný.

INzeRce

Se zajímavým nápadem uspořádat jar-
mark, na němž bude možné těsně před 
Vánoci zakoupit netradiční dárky, přišli 
pořadatelé kulturních akcí ze student-
ského klubu Krmítko na Filozofické fa-
kultě a Fakultě sociálních studií. 

Jejich Krmojarmark tak ve dvou stán-
cích umístěných v klubech po obou fa-
kultách nabídl například rozmanité šper-
ky a trička vyrobené studenty, ale také 
výrobky z chráněných dílen, mezi ni-
miž zaujaly například morbidní nášivky 
nebo ručně vázané deníčky. „Vycházeli 
jsme z toho, že studenti jsou dosti speci-
fickou skupinou nakupujících a ne vždy 

je musí uspokojit nabídka komerčních 
obchodů a jarmarků,“ vysvětlila organi-
zátorka akce Šárka Syslová, proč zvolili 
tuto formu předvánoční nabídky. 

Zájemci o prodej se mohli hlásit s na-
bídkami svých výrobků sami s odkazem 
na inzeráty, které visely na ISu a na pla-
kátech, nebo je organizátoři oslovova-
li sami. Nakonec se jich sešlo necelých 
dvacet. Kolemjdoucí studenti i profeso-
ři prohlížející nabídku u stánků neskrý-
vali spokojenost. „Koupila jsem kama-
rádkám několik párů náušnic,“ svěřila 
se jedna nakupující studentka.

David Povolný

Vánoční jarmark a všehochuť

kOlEdOVání na FakUlTě 
sOCIálníCH sTUdIí

Výjimečný vánoční koncert studen-
tů katedry muzikálového herectví 
JAMU pod vedením Dagmar Kle-
mentové a skupiny CKK Band se ko-
nal v polovině prosince na Fakultě 
sociálních studií. Před po okraj napl-
něným atriem zazpívali a zahráli sérii 
hudebně i textově vtipně upravených 
moravských koled a sklidili velkolepý 
potlesk.

Podle pořadatelky akce Šárky Syslo-
vé by se z vystoupení tohoto uskupe-
ní na Fakultě sociálních studií mohla 
stát tradice. 

David Povolný

Na vánočním koncertu v chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně v Brně-husovicích vystoupil v před-
vánočním čase Pěvecký sbor MU vedený Michalem Vajdou spolu s Mladými brněnskými symfo-
niky a Symfonickým orchestrem zUŠ města Brna. Foto: david Povolný.

OdBOR VnějŠíCH VZTaHů a maRkETInGU REkTORáTU mU 
HlEdá UnIVERZITníHO FOTOGRaFa PRO EXTERní sPOlUPRáCI

Náplň práce: Fotografování oficiál-
ních společenských akcí univerzity, 
vytváření fotografií pro propagační 
materiály, aktuální fotodokumentace 
MU na webu, grafická úprava fotogra-
fií, další fotografické práce.
Požadavky: 
· zkušenosti v oboru fotografie 
· zkušenosti se zpracováváním a úpra-

vou fotografií v grafickém editoru
· vlastní fotoaparát

· spolehlivost, samostatnost, časová 
flexibilita

· živnostenský list výhodou 

Termín podání přihlášek: do 15. 2.
Předpokládaný nástup: březen 2008
V případě zájmu zašlete strukturovaný 
životopis a motivační dopis na e-mail: 
hudcova@rect.muni.cz
Kontakt: Mgr. Pavla Hudcová
Tel.: + 420 549 49 8036

Předvánoční zájem studentů o výrobky svých spolužáků a tvůrců z chráněných dílen byl velký. 
Foto: david Povolný.

Vystoupení studentů muzikálového herectví 
se setkalo s nebývalou diváckou účastí. Foto: 
david Povolný.
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jak to máte se společným hraním?
Tichý: Hrajeme spolu většinou jen 
přes zimu, protože můj parťák hraje 
volejbal šesti. Dali jsme se dohromady 
tak, že před třemi lety Jindrovi vypadl 
spoluhráč.
Weiss: Můj parťák je zase starší a zimní 
extraliga, která se hraje vždycky jeden 
měsíc v Praze, je náročnější. A taky po-
dobně jako Martinův parťák hraje vo-
lejbal šesti. My dva se takhle aspoň spo-
lečně připravujeme na letní sezónu.

Plážový volejbal v zimě. není to 
trochu zvláštní?
Weiss: Trochu ano. Zimní extraliga je 
dost ojedinělý projekt nejen v našich 
poměrech, ale i ve světě. Ale baví nás 
to, protože tam nehraje ta úplně nej-
větší špička – ti úplně nejlepší hrají 
přes zimu šestky, ale na druhou stranu 
jsou tam třeba hráči profesionálních 
týmů, kteří se tomu věnují celoročně. 
Takže když je porazíme, tak z toho 
máme opravdu radost. 

s jakým cílem tedy jezdíte na 
takový turnaj? 
Tichý: Vyhrát. 

Weiss: Ale ne. Snažíme se, abychom 
byli sami se sebou spokojení.
Tichý: To znamená vyhrát.

jak je to s profesionálním hraním 
plážového volejbalu u nás?
Weiss: I ve světě se prosadil až někdy 
začátkem devadesátých let a v České 
republice jsme měli svého času i olym-
pioniky, ale pak dlouho nic. Až teď se 
plážový volejbal začíná trochu vzmá-
hat, postupuje jeho profesionalizace 
a větší specializace. To je ale samo-
zřejmě dost obtížné, protože se musí 
sehnat sponzoři, aby vám hraní zapla-
tilo i zimu. Pro dobré hráče je jedno-
dušší se nechat zaměstnat v šestkovém 
týmu, než riskovat, že se mu nebude 
dařit v létě a nevydělá si dost, aby po-
kryl náklady na zimní sezónu. 

jaké je tajemství úspěchu vaší 
dvojice?
Tichý: Jindra mě vždycky vyhecuje, až 
se dostanu do transu a vyhráváme.
Weiss: Náš problém je, že jsme oba 
dva zvyklí hrát v poli, protože k sobě 
normálně máme vysoké spoluhráče, 
kteří hrají na síti. Takže v zimě na sebe 

Martin musí vzít blokaře – je na tom 
přece jen o něco lépe – ale pořád jsme 
v nevýhodě, takže tento nedostatek 
musíme kompenzovat bojovností.

jaké jsou vaše ambice?
Weiss: Martin má ambice určitě větší. 
Já jsem rád, že si s ním můžu přes zimu 
zahrát kvalitní plážový volejbal a přes 
léto pak se svým parťákem dávat čtvrté 
až páté místo v České republice.
Tichý: Já se svým spoluhráčem mám 
v plánu pravidelně se účastnit turnajů 
World Tour a postupně se probojovat 
snad i na olympiádu. 

jak spolu trénujete?
Weiss: Teď se trošku zpozdila výstav-
ba brněnské haly s hřištěm na pís-
ku, takže já osobně jsem do zimního 
turnaje na písku nestál a trošku jsem 
v tom plaval, protože jsem nastoupil 
hned z palubovky. 
Tichý: Základ zimní přípravy je urči-
tě posilovna a běhání a vůbec fyzická 
příprava, aby měl člověk v létě z čeho 
brát. Máme také velké štěstí, protože 
nás připravuje trenér Milan Džavo-
ronk, legenda českého plážového vo-
lejbalu a mistr Evropy z roku 1996. 

můžete popsat rozdíl mezi 
volejbalem šesti a plážovým 
volejbalem co do způsobu hraní?
Weiss: Nechci říkat, že je jde o úplně 
jiný sport, ale v plážovém volejbalu na-
jdete jiné pohyby, jiné způsoby úderu. 
Když oba typy střídáte, tak je nejtěžší 
překonat rozdíl v povrchu. Na palu-
bovce víc skáčete a odrážíte se do větší 
vzdálenosti, zatímco na písku se mu-
síte odrážet z místa, protože je sypký 
a nedovolí vám tolik pohybu. Skáčete 
samozřejmě níž, i když síť je stejně vy-
soko, takže údery jsou měkčí a technič-
tější, a to je rozhodně náročnější.

V čem je to náročnější?
Weiss: Na všechny herní činnosti jed-
notlivce. V šestkách se úžeji speciali-
zujete, takže špičkoví šestkaři kolikrát 
přijdou na písek a mají dost problém, 
protože umí jenom to svoje. Plážový 
volejbal má hlavně tu výhodu, že se 
můžeme uplatnit i jako menší hráči, 
zatímco v šestkách bychom při svých 
výškách neměli na světové úrovni šan-
ci. Tam mají všichni kromě libera, kte-
rý přihrává vzadu, kolem dvou metrů. 

je plážový volejbal individuální 
nebo kolektivní sport?
Tichý: Je někde na pomezí, ale řekl 
bych, že spíše individuální sport. Sou-
peř může snadněji najít slabiny týmu 
než v typickém kolektivním sportu. 
V plážovém volejbalu prostě nemůžete 
vystřídat, takže se většinu zápasu třeba 
podává na jednoho slabšího hráče.

a nelezete si v takhle malém 
týmu někdy na nervy?
Weiss: Obecně to určitě platí, ale my 
spolu přece jenom nejsme celý rok, tak-
že se na společné hraní opravdu těšíme. 
Zápas taky není každý víkend, ale jed-
nou za měsíc. Kdybychom spolu hráli 
častěji, tak by to určitě nebylo bez chy-
by, většina dvojic si prošla nějakou krizí 
a ponorkou.

jak vypadá správný plážový 
volejbalista?
Tichý: Musí mít velmi komplexní pří-
pravu, aby byl vyrovnaný. Není to ani 
vytrvalostní ani rychlostní sport. Zá-
pas se hraje kolem čtyřiceti pěti minut 
a je potřeba umět zasprintovat za ba-
lónem, ale vydržet i dlouhou výměnu. 
Vhodná je určitě atletická postava.

jak zvládáte školu?
Weiss: Já studuju evropská studia na 
Fakultě sociálních studií v pátém roč-
níku. Výhodou je, že to není škola 
moc náročná na docházku, takže si 
můžu dost snadno organizovat čas 
a třeba se dopoledne a večer věnovat 
trénování. 
Tichý: Já dělám první ročník na Fa-
kultě sportovních studií, obor mana-
gement sportu. Předtím jsem zkoušel 
Přírodovědeckou fakultu, kterou jsem 
ale z časových důvodů musel nechat. 
Přes zkouškové období jsem byl po-
řád někde po Evropě. Musel bych 
omezit sport. FSpS taky není žádný 
med, a to i proto, že děláme hodně 

sportů a dost nás prohánějí, ale zatím 
to zvládám.

Co byste vypíchli ze svých 
společných úspěchů?
Weiss: Určitě to, že v roce 2005 i 2006 
jsme skončili druzí na halových mis-
trovstvích České republiky. Tam už 
nestartují jen dvojice, které mají čas 
na to hrát přes zimu, ale i špičky.

Co vás na hraní baví?
Weiss: Hlavně vyhrávat.
Tichý: To samozřejmě taky, ale mě baví 
hravost plážového volejbalu. Můžete si 
krásně tvořit hru. Není to tak svázané 
různými pravidly jako jiné sporty. 
Weiss: Já jsem dřív vesloval, což byl 
hodně individuální sport, pak jsem za-
čal hrát volejbal šestek, což už je na 
mě zase moc kolektivní sport. Plážový 
volejbal je takový kompromis a prově-
ří člověka po všech stránkách.

jak dlouho se dá volejbal dělat?
Tichý: Nejstarší hráč, který teď vyhrál 
světový okruh, je Brazilec, kterému 
bude dvaačtyřicet.
Weiss: V plážovém volejbalu většinou 
bývají nejlepší oproti volejbalu šestek 
až starší hráči. Nejde o tak náročný 
sport na klouby a k tělu je vůbec še-
trnější. 

Chystáte se zazářit na nějakých 
akademických závodech?
Weiss: Letos bychom se chtěli kva-
lifikovat z Českých akademických 
her na akademické mistrovství, kte-
ré bude v Hamburku. Bude to ur-
čitě boj, protože na Českých aka-
demických hrách budou i pražští 
profesionálové. Pokusíme se o od-
vetu, protože před dvěma lety jsme 
ještě s Miroslavem Svobodou skon-
čili druzí a kvalifikace na mistrovství 
nám tak těsně uklouzla.

David Povolný

Plážový volejbal prověří člověka po všech stránkách

Martin Tichý a Jindřich Weiss, oba studenti Masarykovy univerzity, patří mezi tradiční účastníky zimní 
extraligy plážového volejbalu. V listopadu se jim podařilo v prvním kole dosáhnout na zlatou příčku. Tichý 
se kromě toho již pravidelně účastní soutěže World Tour a Weiss několikrát reprezentoval MU na akade-
mických soutěžích. Letos by se společně chtěli probojovat na akademické mistrovství v Německu. 

„Letos bychom se chtěli kvalifikovat z českých akademických her na akademické mistrovství, 
které bude v hamburku,“ svěřil se s ambicemi dvojice Jindřich Weiss. Foto: archiv J. Weisse 
a M. tichého.

Čtvrté Akademické mistrovství svě-
ta v baseballu se po Itálii, Tchaj-wanu 
a Kubě přesune v druhé polovině čer-
vence na moravská hřiště. Centrem her 
se stane především Brno a zdejší stadi-
on. Na akci se podílí řada osobností 
i veřejných institucí a s organizací pří-
mo na místě budou pomáhat zejmé-
na studenti Fakulty sportovních studií 
Masarykovy univerzity. 

„Náš úkol je obtížný, protože nava-
zujeme na mistrovství v zemích, kde 
je baseball bezkonkurenčním sportem 
číslo jedna,“ uvedla u příležitosti pre-
zentace akademických her členka or-
ganizačního výboru Lucie Vladyková. 
„Nebudeme moci soutěžit s přepycho-

vými hotely na Tchaj-wanu, ani se sta-
diony pro deseti tisíce diváků na Kubě. 
Naší devizou musí být výborná organi-
zace a přátelské prostředí pro všechny 
účastníky. S tím koresponduje i heslo 
akademického mistrovství – nejdřív 
zábava, potom práce,“ dodala Vlady-
ková. 

Družstva najdou zázemí v areálu ko-
lejí Vinařská. Rozhodujícím kritériem 
byl vysoký standard ubytování a stra-
vování, i blízkost tréninkového hřiš-
tě Techniky Brno na Kraví hoře. Pro 
úspěšnou organizaci jsou klíčové pře-
devším zkušenosti pořadatelů z mis-
trovství Evropy v roce 2005, které se 
uskutečnilo v Praze. Více informací na 
webových stránkách her www.baseball.
cz/wubc2008.

-red-

Světový baseball zazáří v Brně

Podobně skvěle provedené nadhozy svě-
tových akademických týmů uvidí diváci už 
v červenci v Brně. Foto: wikipedia.org

1. Filip Trejbal, sjezdové lyžování 
2. Tomáš Slavík, severská kombinace
3. Eva Hrdinová-Pavel Šnobel, tenis 
4. Petr Záhrobský, sjezdové lyžování 
5. Roman Novotný, atletika 
 Lucie Valová, Adéla Sýkorová,
 Zuzana Šostková
7. Lenka Ledvinová, atletika

Výsledky ankety Nejúspěšnější akade-
mický reprezentant 2007 vyhlásila již 
potřinácté Česká asociace univerzitní-
ho sportu. Za Masarykovu univerzitu 
se mezi vyhlášené probojovali dva stu-

denti – atlet Roman Novotný z Fakulty 
sportovních studií a střelkyně Zuzana 
Šostková z Filozofické fakulty. Anketu 
vyhrál sjezdový lyžař Filip Trejbal.

Konkurence v boji o umístění v an-

ketě byla velká. Uplynulý rok byl to-
tiž rokem univerziád. Konala se Zimní 
světová univerziáda v Turíně a Letní 
světová univerziáda v Bangkoku. Z Tu-
rína přivezli čeští reprezentanti celkem 

čtrnáct medailí. Na tomto úspěchu se 
podílel i biatlonista Jaroslav Soukup, 
který za MU vybojoval stříbro ve stíha-
cím závodě. V Bangkoku čeští sportov-
ci dosáhli na medailí pět. Studenti MU 
přispěli dvěma úlovky. Bronz přivezl 
oceněný Roman Novotný za skok da-
leký a zlatou medaili Zuzana Šostková 
za malorážku 3x20 ran v družstvech. 

David Povolný

Nejlepší akademičtí reprezentanti
VýslEdkY ankETY
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