
Životu musíme  
dát příběh

Rozhovor s Ivo Čermákem 
o narativní psychologii a o tom,  
jaké změny přinesla.
>> strana 5

Jak napsat 
diplomovou práci?

Opět je tady doba psaní diplomových 
prací. Přečtěte si několik návodů, jak 
začít a na co si dát nejvíce pozor. 
>> strana A1 

Kdo se uchází o funkci rektora 
Masarykovy univerzity?

Nového rektora bude senát univerzity volit v dubnu. Odpovědi 
na otázky muni.cz ukazují, co si pět kandidátů na tuto funkci myslí  

 o dalším směřování Masarykovy univerzity.  
 >> strana 2

Na univerzitě 
vzniká archiv 
odborných 
prací
Informatici dokončí elektronický 
systém ještě letos

Výstava fotografií Olgy Havlové 
v univerzitním kampusu

Většina lidí zná Olgu Havlovou jako manželku prvního polistopadového 
prezidenta. Přestože se nikdy nestala symbolem odporu proti komunis-
tickému režimu jako Václav Havel, rozhodně to nebyla nezajímavá žena. 
Výstava fotografií o Olze Havlové je k vidění do konce května v univerzitním 
kampusu v Bohunicích. Její realizaci iniciovalo 
Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity. 

Případ výhružných anonymních e-mailů, 
které dostával v letech 2008 a 2009 pro-
fesor Katedry filozofie Filozofické fakul-
ty MU Jaroslav Hroch, se v únoru znovu 
projednával u soudu. Obviněný, Hrochův 
kolega Břetislav Horyna, byl shledán 
vinným a odsouzen k úhradě 50 tisíc ko-
run. Rozsudek zatím není pravomocný. 
Horynův právník u soudu oznámil, že se 
jeho klient odvolá. 

S ohledem na rozhodnutí soudu děkan 
Filozofické fakulty MU Josef Krob ukon-
čil 1. března Horynovo členství ve  fa-
kultní vědecké radě a  v  ediční komisi. 
Vedoucí katedry filozofie také pozastavil 
Horynovu účast ve výuce povinných kur-
zů. S dalšími kroky chce děkan počkat, 
až bude verdikt pravomocný. „Nabude-li 
rozhodnutí o vině právní moci, bude to 
záležitost pro Etickou komisi MU a kon-
zultace s právníky,“ uvedl Krob. 

Soud potrestal Břetislava Horynu 50tisícovou pokutou Na FI a FSS budou 
volit nové děkany

Břetislav Horyna, jemuž soud uložil 
k úhradě částku 50 tisíc korun, trvá 
na tom, že je nevinen. Foto: David Povolný.

Repozitář vědeckých článků, publikací, monografií a dalších 
odborných děl akademických pracovníků vyvíjejí na fakultě 
informatiky. Unikátní projekt má umožnit nejen uchovávat texty 
na jednom místě, ale propojí se také se systémy pro odhalování 
plagiátů, dosud určenými jen pro závěrečné a seminární práce. 

Do projektu, který řídí Masarykova uni-
verzita a jenž má také zlepšit boj s plagi-
átorstvím, se zapojí dalších 14 českých 
vysokých škol.

„Hlavním úkolem odborníků z fakulty 
informatiky je vyvinout nový systém pro 
sběr, prezentaci a kontrolu odborných 
článků, publikací a  jiných děl vytvoře-
ných zaměstnanci nebo doktorskými 
studenty,“ řekl vedoucí projektu Michal 
Brandejs. „Řešení pro centralizovaný 
sběr celých textů s  řízeným zveřejňo-
váním a  kontrolou proti plagiátorství 
dosud neexistuje. I ve světě se podle do-
stupných informací sbírají jen metadata, 
to je nikoli celé texty,“ dodal.

Princip otevřeného přístupu
Současný systém evidence publikací 
umožňoval na  Masarykově univerzi-
tě uchovávat jen bibliografické zázna-

my. Ke  každému takovému záznamu 
bude nově možné v  Informačním sys-
tému MU ukládat libovolné množství 
nejen textového, ale i multimediálního 
obsahu. 

Schraňováním textů ve  vlastní data-
bázi to ale nekončí. Univerzitní repozitář 
bude propojený s  novou internetovou 
službou Repozitar.cz. Zcela v duchu my-
šlenek hnutí Open Access bude možné 
zpřístupnit texty veřejnosti. Masarykova 
univerzita se totiž k idejím hnutí, které 
prosazuje otevřený přístup k informacím, 
vloni na podzim přihlásila podpisem tzv. 
Berlínské deklarace.

Autoři publikací a článků budou mít 
možnost, ať už v univerzitním repozitáři 
MU nebo v systému Repozitar.cz, využít 
i  volné autorské licence typu Creative 
Commons pro zpřístupňování děl.
>> dokončení článku na straně 6

Konec éry prezidentů v Tunisku a Egyptě 
a  další nepokoje v  zemích Blízkého vý-
chodu označují někteří pozorovatelé 
za zásadní okamžik v dějinách arabských 
států. Co se vlastně stalo? Nastupující 
mladá generace se začala dožadovat 
adekvátního místa ve  společnosti, hos-
podářství i v politice a otřásla autoritou 
zavedených diktátorů.

Příčiny současné situace je možné hle-
dat před desítkami let. „Země od Maroka 
po Egypt dodnes ovládají staré elity, kte-
ré se dostaly k moci zpravidla v důsledku 
protikolonizačního boje a  skrze nacio-
nalistická hnutí po  národním osvobo-
zení. Na  desetiletí vytvořily poměrně 
kompaktní a neproniknutelnou skupinu, 
která totálně ovládla region jak politicky, 
tak hospodářsky,“ vysvětluje religionista 
Attila Kovacs z filozofické fakulty, který 
se zabývá islámem.

Proč se situace začala měnit právě teď? 
Dlouhodobá nespokojenost většiny oby-
vatel s autoritativním způsobem vlády 
bez jakékoli šance na změnu politických 
elit dosáhla svého vrcholu. „Tento pocit 
navíc zdůraznilo rozezlení nad všudy-
přítomnou korupcí a pocit deziluze mezi 
mladými lidmi, jenž plyne z vysoké ne-
zaměstnanosti,“ doplňuje Pavel Pšeja 
z fakulty sociálních studií. 

Nespokojenost se navíc protnula 
s novými logistickými možnostmi a in-
formačními zdroji, jež přinesl techno-
logický pokrok: internetem, mobilními 
telefony a satelitní televizí. To vše na-
hrálo rozpoutání nepokojů. Jak se bude 
situace vyvíjet, si ale ani odborníci ne-
troufají přesně odhadovat. „Současné 
události povedou zřejmě k dalším změ-
nám, nikoli ale ke změnám absolutním,“ 
říká Marek Čejka z fakulty sociálních 
studií. 
>> více na straně 4

Na rozhodnutí soudu měl zásadní vliv 
znalecký posudek, který potvrdil, že 
z Horynova počítače bylo skutečně při-
stupováno k jedné z e-mailových schrá-
nek, odkud výhružné dopisy odcházely. 

„Domnívám se, že uživatel tohoto počítače 
evidentně manipuloval s jednou z před-
mětných schránek,“ řekl znalec a uvedl 
také, že Horynovi byla prokazatelně při-
dělena IP adresa, z níž bylo do schránek 
přistupováno. 

Výhradu obhajoby, že IP adresu je 
možné snadno zfalšovat, znalec vyvrátil 
s tím, že by to bylo velmi komplikované. 
Vyžadovalo by to podle něj kontrolu nad 
sítěmi společnosti Telefónica O2 i nad sítí 
Filozofické fakulty MU. Na základě srov-
nání s  elektronickou podobou e-mailů 
také znalec potvrdil obhajobou zpochyb-
ňovanou autentičnost zpráv v soudním 
spisu.

Břetislav Horyna však u  soudu dále 
trval na  tom, že je nevinen. Odvolával 
se na to, že všechny předložené důkazy 
jsou nepřímé a že jde jen o nevěrohodné 
indicie, které neprokazují, že to byl sku-
tečně on, kdo e-maily odeslal. Obhajoba 
také poukázala na skutečnost, že neměla 
dost času na prostudování klíčového zna-
leckého posudku, který jí byl doručen jen 
den před přelíčením.

Státní zástupce naopak pro Horynu 
navrhoval například šestiměsíční pod-
míněný trest. Připomínal, že poškoze-
nému Jaroslavu Hrochovi se výhrůžky 
negativně promítly do soukromého i pro-
fesního života a podepsaly se i na zdraví 
jeho ženy. Soudce se nicméně vzhledem 
k tomu, že Horyna nebyl dosud trestán, 
přiklonil k peněžitému trestu.

David Povolný

Téma: Nepokoje 
na Blízkém východě

David Povolný

Jediným kandidátem na  děkana fa-
kulty informatiky je vedoucí Centra 
analýzy biomedicínského obrazu a do-
savadní předseda akademického sená-
tu fakulty Michal Kozubek. Pokud jej 
senátoři na  svém zasedání 28. března 
zvolí, vystřídá současného děkana Jiřího 
Zlatušku, který vede fakultu již dvě ob-
dobí a nemůže se proto o tento post zno-
vu ucházet. 

Druhé funkční období letos končí 
také děkanovi fakulty sociálních studií 
Ladislavu Rabušicovi. Jako jediný kandi-
dát se akademickému senátu představil 
Břetislav Dančák, který nyní na fakultě 
působí jako proděkan pro zahraniční 
vztahy. 

Pokud budou kandidáti zvoleni a poté 
jmenováni rektorem do funkce, povedou 
fakulty od letošního 1. září do roku 2015.
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Pět osobností se uchází o funkci 
Masarykova univerzita bude vybírat nového rektora. O tom, kdo v čele univerzity vystřídá Petra Fialu, rozhodne 18. dubna Akademický senát MU na svém veřejném 
zasedání v aule na právnické fakultě. Kandidovat se rozhodlo celkem pět osobností. Kdo jsou, jaké jsou jejich názory a jakým směrem by chtěli Masarykovu univerzitu 
vést? Kandidátům jsme položili tři otázky.

Jak si představujete další profilování 
a uspořádání univerzity ve vztahu 
ke dvěma jejím funkcím – vzdělávací 
a výzkumné?

Masarykova univerzita má ve struktuře 
českého vysokého školství jedinečné posta-
vení. Je historicky druhou „klasickou“ uni-
verzitou, na  níž je výuka úzce propojena 
s vlastní vědeckou prací učitelů, a to zejmé-
na v oblasti, které se dnes říká základní vý-
zkum. To je na naší univerzitě standardem 
od zakladatelské generace profesorů jednot-
livých oborů. Tím se také dost výrazně lišíme 
od ostatních škol, ať již technických či jinak 
relativně úzce profesně zaměřených. Já bych 
dokonce řekl, že jde vlastně o funkci jednu. 
My vzděláváme studenty tím, že je postup-
ně výukou uvádíme do metod vědecké práce. 
Už během studia studenti sami zpracovávají, 
byť zpočátku dílčí, vědecké projekty či stu-
die. A to nutně předpokládá, že se také učiteli 
na naší univerzitě stávají ti, kdo sami aktivně 
vědecky pracují. Pro vztah výuky a výzkumu 
na univerzitách, jako je naše, se dobře hodí 
známé úsloví o vejci a slepici. Prostě je to tak, 
že univerzita učí bádáním. Kdyby neučila, 
nebyla by univerzitou, ale „výzkumákem“. 

Kdyby nebádala, nebyla by univerzitou, ale 
vysokou školou. Vím, že toto je ideální model, 
který si v praxi žádá nezřídka složité rozho-
dování akademiků o ekonomii jejich pracov-
ních sil a balancování vzhledem ke zdrojům 
financování. Ale je třeba o tento ideální stav 
stále znovu usilovat.

Jak by se podle vás měla Masarykova 
univerzita vyrovnat se současným 
systémem financování v kontextu škrtů 
ve státním rozpočtu v oblasti vysoko-
školského vzdělávání?

Restriktivní rozpočtová politika státu má 
v tomto roce na rozpočet univerzity menší 
dopad, než jsme se v loňském roce obávali. 
Zřejmě půjde o pokles normativního finan-
cování v  řádu několika procent, což není 
důvod k radosti, ale ani k panice. Univerzita 
však dnes čelí, pokud jde o financování, dvě-
ma vážným problémům. Prvním je výrazný 
pokles prostředků vynakládaných státem 
na jednoho studenta, tím druhým extrémní 
posilování podílu účelových (projektových) 
prostředků v  rozpočtu univerzity oproti 
prostředkům normativním. Oba problémy 
jsou důsledkem dlouhodobých trendů státní 
vysokoškolské politiky (nebo možná její ab-

sence) a univerzita jim sama může čelit jen 
zčásti – dalším hledáním vnitřních rezerv 
v  efektivitě či určitým přerozdělováním 
prostředků a  dotováním nepřímých ná-
kladů projektů z normativních složek roz-
počtu. Stát přitom dlouhodobě vynakládá 
na vzdělávání i výzkum méně, než je obvyk-
lé v rozvinutých zemích. Dovolím si říci, že 
vzhledem k této politice si Masarykova uni-
verzita, pohlédneme-li například na vývoj 
mezd, nevede špatně. Je to však vykoupeno 
extrémní administrativní zátěží akade-
mických pracovníků a snižováním kvality 
výuky příliš vysokým počtem studentů. 
Univerzita by měla vedle hledání vnitřních 
rezerv aktivně ovlivňovat současnou disku-
si o diferenciaci českého vysokého školství 
i jeho financování a usilovat o to, aby získa-
la v systému českého terciárního vzdělává-
ní pozici odpovídající svému výzkumnému 
zaměření.

Jak by měla být zachována či zvýšena 
kvalita vzdělávání na MU při vysokém 
počtu studentů?

Pokud by byl zachován současný objem 
a způsob financování univerzit státem, pak 
je prostor pro zachování kvality, o  jejím 

zvyšování nemluvě, menší než malý. Zdá se 
ovšem, že se státní politika v tomto ohledu 
začíná přeci jen měnit a objevují se náznaky 
diferencovanějšího přístupu k financování 
škol. Na straně univerzity pak jistě existu-
je prostor, který je konkrétně a  podrobně 
zmapován v Dlouhodobém záměru univer-
zity. Kvalita výuky se musí stát tématem ote-
vřené a institucionálně podpořené diskuze 
a je třeba zavést institucionální mechanis-
my napomáhající zvyšování kvality výuky. 
To se týká například vzájemné návaznosti 
předmětů v rámci studijních oborů, snahy 
o odstranění duplicit a překryvů v nabíze-
ných předmětech, jasnějších standardů hod-
nocení studentů v rámci zkoušek, kolokvií 
a zápočtů či komfortu elektronických opor 
pro výuku. Zdaleka ne všechno se v oblasti 
kvality vzdělávání přímo odvíjí od objemu 
disponibilních finančních prostředků, mno-
hé závisí i na tom, jak my – učitelé – zvlá-
dáme své řemeslo. Kvalitu studia ovlivňuje 
i to, zda učitel monotónně hypnotizuje stu-
denty předčítáním ze svých skript, či dokáže 
studenty vtáhnout do diskuse, jež může být 
i v případě akademických témat, promiňte 
mi to slovo, jiskřivá.

Mikuláš Bek

prorektor Masarykovy 
univerzity pro strategii 
a vnější vztahy 

Jak si představujete další profilování 
a uspořádání univerzity ve vztahu 
ke dvěma jejím funkcím − vzdělávací 
a výzkumné?
V odpovědi na tuto otázku vycházím  ze sku-
tečnosti, že Masarykova univerzita musí 
a chce patřit do elitní skupiny výzkumných 
univerzit v České republice. Z tohoto pohle-
du je jejím posláním generovat nové znalosti 
a vzdělávat studenty. Vizi směřování výzku-
mu na naší univerzitě jsem podrobně popsal 
ve  svém programovém prohlášení. Musíme 
prostě hledat a pečovat o excelenci v každém 
oboru. Aby však bylo na všech fakultách na-
plňováno vzdělávací poslání výzkumné uni-
verzity, je nutné, obecně řečeno, modifikovat 
kulturu vzdělávání na univerzitě prostřednic-
tvím zkoumajících pedagogů. Je jistě nešťastné 
zvažovat hodnotu akademických pracovníků 
jejich výzkumnou potencí na úkor vzděláva-
cích aktivit, jak se to na mnoha univerzitách 
děje. Mým přesvědčením je, že odbornost 
ve vzdělávání a ve výzkumu musí být vhodně 
propojena a působit synergicky, aby se zvyšo-
vala efektivita a kvalita obého. 

Mohu slíbit, že v případě zvolení do funkce 
rektora budu důsledně dbát na to, abychom 
na univerzitě uměli lépe rozeznat a ocenit 

úsilí vynikajících a zapálených učitelů, kteří 
jsou současně výzkumníky a vice versa.

 Jak by se podle vás měla Masaryko-
va univerzita vyrovnat se současným 
systémem financování v kontextu škrtů 
ve státním rozpočtu v oblasti vysoko-
školského vzdělávání?
Existují tři způsoby, jak se s případnými škr-
ty ve státním rozpočtu vyrovnat: být lepší; 
pracovat efektivněji; mít větší vliv na stra-
tegii státu v  oblasti řízení a  financování 
vzdělávání.

Být lepší znamená zajistit si místo v elitní 
skupině univerzit tím, že si budeme pěsto-
vat kvalitní výzkum, stojící na špičkových li-
dech a generující nové a významné poznání, 
a budeme mít co nejdokonalejší vzdělávací 
systém, přitahující nejlepší studenty.

Pracovat efektivněji znamená mít pro-
myšlenou a naplňovanou strategii, jaké stu-
denty a kolik jich chceme vzdělávat (včetně 
vztahu k  aktuálně dostupným finančním 
zdrojům), důsledně kombinovat excelenci 
ve vzdělávání a ve výzkumu, zaměstnávat 
a platit jen ty pracovníky, kteří odevzdáva-
jí maximum, vyžadovat po  akademických 
pracovnících, aby se věnovali výhradně své 
odbornosti, a po administrativě, aby jim to 

umožňovala, a  spravovat jen ten majetek, 
který potřebujeme a umíme využívat.

Mít větší vliv na strategii státu v oblasti ří-
zení a financování vysokoškolského vzdělá-
vání znamená mít v čele univerzity tým lidí, 
kteří tvoří špičku ve svých oborech a jejichž 
hlas bude nepřeslechnutelný a nezpochyb-
nitelný. Současně musí být reprezentace 
univerzity vybavena schopností konstruk-
tivní a efektivní komunikace při prosazová-
ní svých názorů a vizí. 

Jak by měla být zachována či zvýšena 
kvalita vzdělávání na MU při vysokém 
počtu studentů?
Prvním imperativem pro zvýšení kvality 
vzdělávání by mělo být dosažení ideálního 
poměru učitelů a studentů pro všechny vy-
učované obory dle jejich specifik.

Druhým faktorem zachování nebo zvýše-
ní kvality vzdělávání při vysokém počtu stu-
dentů je zavádění inovativních a vědeckých 
způsobů výuky, včetně e-learningu.

Třetím faktorem je optimalizace nabídky 
vzdělávacích programů prostřednictvím 
mezioborových expertních skupin. Trochu 
bych varoval před představou, že studenti 
jsou zákazníci a síla poptávky může nejlépe 
zkvalitňovat vzdělávací systém. Studenti 

se samozřejmě musí podílet na zvyšování 
kvality výuky svým názorem na to, jak se co 
učí, ale neměli by významně ovlivňovat, co 
se kde učí.

Čtvrtým faktorem pro zvýšení kvality stu-
dia je zavádění mezioborových studijních 
programů. Takové programy mohou neje-
nom zefektivnit, rozšířit a zatraktivnit výu-
ku pro studenty, ale mohou mít i stmelovací 
a stimulující účinek na pedagogy.

Pátým faktorem je slaďování znalostních 
návazností mezi ročníky cestou dokonalejší 
definice výukových jednotek, výstupů z uče-
ní a profilu absolventa. 

Šestým faktorem zvyšujícím kvalitu stu-
dia je zavádění speciálních motivačních 
programů pro nejlepší studenty, včetně je-
jich intenzivnějšího zapojování do výzkumu 
a možností zahraničních stáží.

Sedmým faktorem je zvýšení kvality 
a úspěšnosti doktorského studia. Doktorské 
studium vyžaduje především obrovskou 
intelektuální a časovou investici ze strany 
školitele, a proto zde považuji za zásadní za-
vedení náročných kritérií pro výběr školite-
lů a pečlivější výběr studentů. Pro některé 
obory by bylo jistě ku prospěchu zavést na-
víc kategorii mentorů. 

Petr Dvořák

proděkan pro 
výzkum na Lékařské 
fakultě Masarykovy 
univerzity

Ivan Holoubek

ředitel Centra pro 
výzkum toxických 
látek v prostředí 
Přírodovědecké 
fakulty MU
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Jak si představujete další profilování 
a uspořádání univerzity ve vztahu 
ke dvěma jejím funkcím − vzdělávací 
a výzkumné?
Masarykova univerzita je a bude výzkum-
nou univerzitou. Být skutečně silnou vý-
zkumnou univerzitou je ovšem náročná 
cesta postavená na kvalitě naší činnosti. Pro 
mě je rozhodující, abychom všichni chápali, 
že nelze vytvářet špičkové výzkumné praco-
viště bez návaznosti na kvalitní výuku.

Skutečnou výzkumnou univerzitou bu-
deme jen tehdy, když budeme mít kvalitní 
absolventy a  najdeme-li rozumnou míru 
mezi kvalitou a kvantitou. Je velmi rozumné, 
že se opouští tendence kvantitativní, tedy že 
nebude důležitý počet studentů, díky nimž 
budeme finančně zajištěni, ale že nás nutně 
bude zajímat, jaká je kvalita absolventa, kte-
rý nese značku MU.

Klíčovým předpokladem pro vytváření po-
zice výzkumné univerzity je svoboda bádání 

s  důrazem na  zajištění existenčních pod-
mínek pro bádání. Renomé výzkumné uni-
verzity je otázkou celé MU a stojí na rozvoji 
výzkumných aktivit vedoucích k excelenci 
na všech fakultách při nezbytném respekto-
vání jejich specifičnosti.

Za  nesmírně důležitou považuji silnou 
podporu zapojení do  výzkumných aktivit 
těch fakult, které dosud nebyly jako vý-
zkumné vnímány. Mohou významně přispět 
k mozaice existujících výzkumných aktivit.

Pro to vše je nezbytný skutečně silný 
management s praktickými manažerskými 
zkušenostmi a zvláště vědeckým a pedago-
gickým renomé.

Jak by se podle vás měla Masarykova 
univerzita vyrovnat se současným sys-
témem financování v kontextu škrtů 
ve státním rozpočtu v oblasti vysoko-
školského vzdělávání?

Financování MU bude v následujícím obdo-
bí závislé na výsledcích výzkumné činnosti. 
Bude-li pokračovat tendence k omezování 
státního rozpočtu, bude důležitý audit fi-
nančních toků a efektivity využití prostřed-
ků na MU a jejich zprůhlednění.

Prvořadou úlohou nového vedení MU bude 
spolu s dalšími vysokými školami iniciovat 
změny systému financování VŠ studia nejen 
na základě kapitační platby, která vedla k ne-
žádoucímu chování VŠ směrem ke kvantitě. 

Chybí dlouhodobá vládní strategie vědy, 
výzkumu a vzdělávání, která by zajišťova-
la stabilitu pro kvalitní výchovu a výzkum. 
I zde musí tlak vysokých škol a Akademie 
věd výrazně zesílit.

Klíčovým úkolem nového vedení MU 
bude také intenzivní spolupráce se všemi 

zainteresovanými brněnskými vysokými 
školami a ústavy AV, jež musí vést k tlaku 
na  ministerstva a  vládu s  cílem zajištění 
udržitelnosti budované infrastruktury cen-
tra vědy a aplikovaného výzkumu. 

Stejně důležité je vnitřní prostředí a naše 
vlastní aktivity. Jednou z  cest je mnohem 
výraznější zapojení do  mezinárodních vý-
zkumných projektů a  začlenění regionál-
ních infrastruktur vzniklých z prostředků 
OP VaVpI do kontextu evropského výzkum-
ného prostoru včetně možnosti navrhovat 
nové projekty.

Existuje navíc řada dalších aktivit, které 
mohou přinést nejen finanční prostředky, 
ale také zajímavé uplatnění pro studenty. 
Považuji za důležité posílení pozice MU >> 
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Jak si představujete další profilování 
a uspořádání univerzity ve vztahu 
ke dvěma jejím funkcím − vzdělávací 
a výzkumné?
Masarykova univerzita si musí podržet své 
postavení významné samosprávné vysoké 
školy dané historicky (druhá česká univerzi-
ta), prestiží ve společnosti (nejžádanější čes-
ká vysoká škola s pověstí kvalitní i inovativní 
instituce) i svým odborným renomé (ve svě-
tových žebříčcích se zpravidla objevuje jako 
druhá nejvýznamnější česká vysoká škola 
po  Univerzitě Karlově, v  žebříčcích tuzem-
ských ji v  řadě případů předbíhá). Tohoto 
postavení musí být využito k upevnění samo-
správného charakteru Masarykovy univerzity 
jako „kolegiální univerzity,“ kde je zachováno 
rozdělení samosprávných pravomocí mezi 
rektora a  akademický senát a  garantováno 
zastoupení studentů v této samosprávě.

Masarykova univerzita si musí zachovat 
především vnitřně poctivý vztah k tomu, že 
akademický badatel má v prvé řadě odpo-
vědnost k rozvoji poznání a předávání po-
znaného dalším generacím a teprve v druhé 
řadě má brát ohledy na politicky motivova-
ná kritéria, podle kterých jsou poskytovány 
peníze. Pokud bychom toto pořadí obrátili, 
přestává být univerzita univerzitou, natož 
pak univerzitou výzkumnou.

Před Masarykovou univerzitou stojí vý-
znamný úkol dopracovat hodnocení kva-

lity univerzitních výzkumných pracovišť 
založené na expertním posuzování a peer 
review stavějícím významně na zahranič-
ních posuzovatelích. Současně se ve veřej-
né debatě musí univerzita nedvojznačně 
zasadit o odmítnutí účelových metod hod-
nocení a převádění prostředků na výzkum 
do skrytých subvencí tržním subjektům.

Jak by se podle vás měla Masaryko-
va univerzita vyrovnat se současným 
systémem financování v kontextu škrtů 
ve státním rozpočtu v oblasti vysoko-
školského vzdělávání?

Škrty samy o  sobě nemusí znamenat 
katastrofu, pokud univerzita dokáže veřej-
nost i politiky přesvědčit o svých kvalitách 
ve  srovnání s  běžným standardem. Když 
jsem v  roce 1998 nastupoval jako rektor 
univerzity po  pověstných Klausových ba-
líčcích, platil několik let téměř úplný stop 
stav růstu a vyloučeny byly výraznější in-
vestice. Přesto se podařilo nejen získat pod-
poru Evropské investiční banky výstavbě 
bohunického kampusu, ale i výrazně zlepšit 
mzdové podmínky na fakultách. Váha toho, 
co univerzita veřejnosti sdělovala, napo-
mohla například zavedení ubytovacích sti-
pendií ministerstvem nebo účelných změn 
v pravidlech, která zákon stanoví pro hos-
podaření vysokých škol. 

Dnes si s  sebou univerzita nese závazek 
společenské odpovědnosti a  povinnost hle-
dět i na prospěch obecného vědního prostředí 
v České republice. Musí se vyrovnat s důsled-
ky politických „reformních“ kroků, které byly 
podrobeny odborné analýze a kritice a které 
vědě a  výzkumu prokazatelně škodí. Musí 
usilovat o  korektní a  odborně opodstatně-
nější přístup k hodnocení výsledků jak na-
venek, tak uvnitř. Musí výrazně pracovat 
na nápravě poškozených vztahů s Akademií 
věd. Nelze dopustit ani to, aby pokřivené me-
tody hodnocení výsledků stavěly do antago-
nistické pozice společenskovědní disciplíny 
a disciplíny přírodovědně-medicínské. Tyto 
problémy vidím jako podstatnější než jen do-
bový kolorit vládního šetření.

Jak by měla být zachována či zvýšena 
kvalita vzdělávání na MU při vysokém 
počtu studentů?

Univerzita si musí zachovat vysokou vý-
běrovost, která je klíčem k tomu, aby u nás 
studovali ti nejlepší studenti. Kvalita školy 
je dána nejen učiteli a vědeckou úrovní, ale 
především kvalitou studentů. Větší pozor-
nost je třeba věnovat snižování studijní neú-

spěšnosti. Tento aspekt bude hrát důležitější 
roli v souvislosti s poklesem populační křivky 
v nejbližších letech. Výborný je systém stu-
dentské „svépomoci“ přes studentské poradce, 
ale vidím jako nezbytné iniciovat i regulérní 
institucionální systém poradenství, který je 
běžný na západních univerzitách, protože ne-
dostatečná orientovanost studentů v nabídce 
předmětů či v potřebných souvislostech může 
studium zbytečně komplikovat. Pomoci může 
i další rozvoj elektronického prostředí připra-
veného specificky pro užívání e-learningu 
jako doplňku kontaktní výuky. Potřebujeme 
také iniciovat debatu o  vhodných formách 
přístupu k talentované mládeži. 

Ke kvalitě veřejné vysoké školy patří i další 
rozvoj práce s uchazeči se smyslovým nebo 
tělesným postižením. Vzhledem k  praktic-
ky vyčerpaným možnostem zvyšovat počty 
tuzemských studentů bez ohrožení kvality 
bude také významné systematické otevírání 
univerzity zahraničním studentům a důsled-
nější vnitřní internacionalizace výuky.

Jak si představujete profilování a uspo-
řádání univerzity ve vztahu ke dvěma 
jejím funkcím − vzdělávací a výzkumné?
Vzdělávání a  výzkum považuji za  základní 
pilíře úspěšné univerzity. Klíčovým téma-
tem vysokého školství se stala konkurence-
schopnost, směřování od kvantity ke kvalitě 
a excelenci. Tento trend posilují i probíhající 
změny v systému financování. Vyžaduje to 
také změny v přístupu k řízení. Univerzita 
musí vytvářet podmínky, aby fakulty moh-
ly efektivně učit i bádat. Musí nastavit me-
chanismy pro efektivní využití odborného 
potenciálu akademických pracovníků a pro 
získávání finančních zdrojů. To vyžaduje eli-
minovat vzrůstající byrokracii, usilovat o ro-
zumné nastavování legislativy i podmínek 
financování tak, aby byly vůbec proveditelné.

Vzdělávání a  výzkum se liší způsobem 
řízení i  financování. Výuka je realizována 
v podstatě v  liniové struktuře: univerzita – 
fakulta – ústav/katedra. Výzkum pak v pro-
jektové struktuře prostupuje tu předchozí. 
Zde vzniká rozpor, jehož důsledkem jsou 
komplikované rozhodovací a administrativní 
procesy. Považuji za nezbytné vytvořit takové 
řízení, jež umožní koexistenci obou struktur 
v podobě, kterou nazývám strukturou funk-

cionální a s jejímž modelem přicházím. Jsem 
také přesvědčen, že konkurenceschopnosti 
lze dosáhnout zejména investicemi do lidí – 
pedagogů, vědců, ale i pracovníků v admini-
strativě, hlavně do jejich odborného rozvoje, 
jakož i investicemi do nastupující generace 
doktorských studentů. Kvalita našich lidí 
pak přinese vše ostatní: kvalitní studijní pro-
gramy, které přitáhnou vynikající studenty, 
a  tedy budoucí úspěšné absolventy, a  také 
finanční prostředky z projektů. 

Jak by se měla univerzita vyrovnat 
se současným systémem financování 
v kontextu škrtů ve státním rozpočtu 
v oblasti vysokoškolského vzdělávání?
Letos, poprvé po  takřka 10 letech, zazna-
menala univerzita meziroční pokles pří-
spěvku na  vzdělávací činnost. Pokles má 
být kompenzován evropskými projekty, kte-
ré však přinášejí neskutečnou byrokracii. 
Dlouhodobě se snižuje podíl normativního 
financování a zvyšuje se podíl financování 
účelového. Ministerstvo omezuje počet fi-
nancovaných studentů. Klesá přepočtený 
normativ na studenta. Kromě toho má uni-
verzita nemalé finanční závazky v  souvis-
losti s kampusem či se spolufinancováním 
projektů operačních programů. 

Standardní ekonomické chování vyžadu-
je přizpůsobení se podmínkám financová-
ní. Tyto podmínky jsou ale velmi nestabilní. 
Některá nastavení mají dokonce nežádoucí 
efekt. Nelze je nekriticky přijímat a  je ne-
zbytné aktivně ovlivňovat nastavování ro-
zumných pravidel financování: vytvořit 
podmínky pro maximalizaci výnosů v  du-
chu zásady „co nevyděláme, neušetříme“ 
a  kultivovat administrativní prostředí, 
abychom uměli efektivně přijímat peníze, 
chránit odborný potenciál našich lidí před 
byrokracií a formalismem; eliminovat skryté 
a neproduktivní náklady; omezit počet nefi-
nancovaných studentů; řídit režie a uplatňo-
vat skutečné nepřímé náklady v projektech 

„full cost“; finanční závazky vytvářet pouze 
za  předpokladu jejich ekonomické návrat-
nosti a udržitelnosti; centralizované náklady 
financovat na principu poskytování služeb 
a uplatňovat priority financování v pořadí 

„co musíme, měli bychom, mohli bychom“; 
minimalizovat neuznatelné náklady.

Jak by měla být zachována či zvýšena 
kvalita vzdělávání na MU při vysokém 
počtu studentů?

Univerzita je zde hlavně pro studenty. 
Žijeme v době nasyceného zájmu o studium, 

kdy v ČR studuje 60 % studiaschopné popula-
ce, navíc za podmínek klesající demografické 
křivky a vzrůstající tvrdosti konkurenčního 
prostředí. Hlavním tématem je opět konku-
renceschopnost, kterou lze měřit kvalitou 
studentů a  úspěšností absolventů na  trhu 
práce. Určujícím parametrem je kvalita na-
šich pedagogů. Od ní se odvíjí kvalita studij-
ních programů, prestiž a přitažlivost studia 
na MU. Opět jsme u investic do lidí, pedagogů. 
Jistým ukazatelem je například počet studen-
tů na pedagoga. Tento poměr určuje kvalitu 
pedagogického působení a efektivnost dosa-
hování učebních výstupů. 

Univerzita bude usilovat především o vy-
nikající a kvalitní studenty místo o navyšo-
vání jejich počtu. To vyžaduje zejména nové 
formy marketingu. Především zdůrazňuji po-
silování kvality studijních programů s cílem 
zvyšovat konkurenceschopnost absolventů. 
Důležitý je i přenos výsledků výzkumu do vý-
uky a možnost zapojení studentů. Žádoucí je 
podpora mezinárodní mobility učitelů a stu-
dentů. Prostupnost studia, přenositelnost 
kreditů, možnost utvářet si volbou předmětů 
optimální profil studia, poradenství a podpo-
ra ve studijní oblasti i plánování kariéry jsou 
hlavní mnou zdůrazňované momenty.

Ladislav Janíček

kvestor Masarykovy 
univerzity

Jiří Zlatuška

děkan Fakulty 
informatiky MU

>> na poli mezinárodních expertiz, vzdělá-
vacích a tréninkových aktivit či spolupráce 
na poli odborném a vzdělávacím se státní 
a místní správou či s průmyslem.

Jak by měla být zachována či zvýšena 
kvalita vzdělávání na MU při vysokém 
počtu studentů?
Kvalitu vzdělávání považuji pro budoucí 
rozvoj MU a  celé společnosti za  prvořadý 
úkol. Pokud to tak má být, musí i  na  MU 

v  následujícím období dojít k  přechodu 
od kvantity ke kvalitě.

Kvalitě vzdělávacího procesu na  MU 
jednoznačně prospěje jasný studijní řád 
spojený se striktním vyžadováním dodr-
žování pravidel ze strany učitelů i studen-
tů a  omezením výjimek. Pro zkvalitnění 
vzdělávacích aktivit potřebujeme i zpětnou 
reflexi ze strany studentů, kterou musíme 
respektovat. 

Za významný problém kvantitativního 
přístupu minulých let považuji ztrátu kon-
taktní výuky umožňující rozvoj kreativity 
a výchovy na vysoké úrovni. Pro kvalitní 
výchovu budoucích pedagogů potřebuje-
me také efektivní spolupráci učitelských 
fakult.

Hodnocení pedagogické činnosti proto 
také jednoznačně považuji za stejně důležité 
jako hodnocení výzkumu. 

Osobně jsem přesvědčen, že je nutné 
zastavit nabírání nadpočetných studentů 
nad normativ, které MŠMT nepokryje ani 
kapitační platbou a které se nakonec platí 
z financí všech fakult. Považuji za nesmírně 
důležité, aby došlo k odklonu od masového 
vzdělávání, znovu byl položen důraz na stu-
dijní předpoklady přijímaných studentů 
a stejně tak důraz na kvalitu výuky a úroveň 
vzdělání absolventů. 

Počet studentů na učitele
Od roku 1994 se počet studentů na jednoho učitele Masarykovy univerzity téměř 
ztrojnásobil (viz graf). To je ale jen jedna ze skutečností, s nimiž se univerzita musí 
potýkat. Mezi další témata patří například snižování počtu finančních prostředků 
v oblasti vysokého školství a možnost zavedení školného.

Více k názorům kandidátů na rektora na další témata čtěte na webových 
stránkách info.muni.cz.
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Rektora volí tajným 
hlasováním Akademický 
senát MU. Má cel-
kem 46 členů, z  toho 
18 studentů. Ke zvolení 
rektora je třeba souhlasu 
nadpoloviční většiny 
všech členů senátu.

Jak se volí rektor?

http://info.muni.cz AKTUÁLNĚ / volba rektora 3
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Téma: Nepokoje na Blízkém východě

Kořeny většiny problémů spočívají zpravi-
dla v diktátorské vládě, která se u moci pa-
radoxně udržela i  díky přízni západních 
demokratických zemí. „Pomáhalo jim v tom 
připomínání údajné a často démonizované 

„islámské hrozby“, kterou měli být schopni 
odvrátit jen oni. V důsledku takové praxe ale 
vzniklo ve společnosti značné napětí,“ dopl-
ňuje Attila Kovacs z filozofické fakulty.

Blízký východ včetně severní Afriky 
představuje klíčovou oblast pro globální 
stabilitu a bezpečnost, a to nejen z hlediska 
dodávek ropy, ale také migrace nebo pře-
pravních tras. „Pro Západ je nyní zřejmě 
nejrozumnější do vývoje v regionu příliš 
aktivně nezasahovat, situaci monitorovat 
a opatrně podporovat reformní hnutí,“ ko-
mentuje Pšeja.

Co se pro Evropu a USA revolucemi mění? 
Prozatím se odborníci neodvažují příliš 
soudit. Vnímání západních zemí je totiž 
v  muslimských zemích historicky velmi 
problematické. „Západ je často odsuzován 
pro svůj dvojí metr. Ve své politické rétorice 
v souvislosti s muslimským světem mluví 
o šíření demokracie, liberalizaci či lidských 
právech, ale v politické praxi dělá často pra-
vý opak. Je paradoxní, že Západ právě svou 
podporou různých diktátorů v muslimském 
světě podnítil rozvoj nejradikálnějších mili-
tantních skupin,“ myslí si Kovacs.

Právě obavy z toho, že se v zemích s pří-
chodem nových režimů rozvine islámský 
extremismus, ale mají současní představi-
telé evropských států a USA. Jako memen-
to jim slouží íránská revoluce z roku 1979, 

která skončila nastolením vlády islámských 
fundamentalistů, přestože byla z velké části 
rozpoutána levicovými a liberálními silami 
ve společnosti. „Řada lidí zde v regionu upo-
zorňuje, že nynější „revoluce“ jsou do znač-
né míry jakýmsi déjà vu íránské situace a že 
pokud se nepodaří udržet stabilitu, mohou 
některé země inklinovat k čemusi na způsob 
íránského vývoje,“ varuje Pšeja.

Jak všechno dopadne, stále není jasné. 
Protestující obyvatelé v arabských zemích 
v první řadě usilují o zlepšení své ekono-
mické situace. Podle Pšeji k tomu vidí cestu 
v omezení korupce a spravedlivějším pře-
rozdělování národního bohatství. Objevují 
se podle něj ale i  tendence k  posílení 
demokracie.

David Povolný 

Vliv Západu má 
tendenci klesat, 
což může přinést 
i svá pozitiva.

Situace v severní 
Africe a na Blíz-
kém východě 
je klíčová pro 
globální stabilitu, 
a to nejen z hle-
diska dodávek 
ropy. 

Když se v Česku řekne revoluce, lidé si 
vybaví události z roku 1989. Může na-
stat podobný obrat i v zemích, kde dnes 
lidé demonstrují? Například v Egyptě 
už se ozývají hlasy, že se na přerodu 
země podílí příliš mnoho lidí ze starého 
systému.
Ani u  nás se lidem všechny porevoluční 
změny nelíbily a podobné to bude i v Egyptě 
a jinde. S režimem spolupracovalo tolik lidí, 
že není možné najednou všechny odstavit. 
Stát by se zhroutil. Nižší struktury režimu 
proto asi budou fungovat dál, a je otázka, jak 
moc se změní vyšší hierarchie.

Máte odhad, jak se bude situace 
vyvíjet?
Rád bych byl optimista, ale jak se budou věci 
vyvíjet, teď netuší nikdo. Současné události 
povedou zřejmě k dalším velkým změnám, 
ale domnívám se, že nikoliv ke změnám ab-
solutním. Systém vlády se nemůže změnit 
z autokratického režimu na demokracii hned. 
Dotčené blízkovýchodní země nemají tytéž 
předpoklady, jako mělo Československo s tra-
dicí prvorepublikové a rakouské demokracie, 

Prosadí-li se na Blízkém východě demokracie, 
bude odlišná od té naší
Nespokojenost se stávajícími vůdci, nezaměstnanost a špatná ekonomická situace. To jsou některé z příčin, které způsobily současné 
nepokoje v blízkovýchodních zemích. Na nich se odborníci shodují. Ale co se bude dít dál? To se podle specialisty na Blízký východ 
Marka Čejky z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity nedá dnes odhadnout. „Bude trvat dva tři roky, možná i déle, než bude 
možné vysledovat, jaký vliv mají dnešní demonstrace a změny na vnitřní vývoj, ale i na vztahy dotčených zemí navzájem a postoj 
k Evropě a Spojeným státům,“ říká. 

a nemají ani zkušenost staletého vývoje de-
mokratické politiky v některých evropských 
zemích. Navíc to byly paradoxně i západní 
demokracie, které obyvatelům Blízkému 
východu bránily v rozvoji samostatné politi-
ky a podporovaly místní diktátory. Proto je 
dnes Západ pro mnohé Araby nejen zdrojem 
inspirace, ale i nedůvěry. Domnívám se, že 
pokud se na Blízkém východě rozvine demo-
kracie, bude v některých aspektech odlišná 
od té naší. 

Jak by podle vás měla na události 
reagovat Evropská unie, která se dosud 
držela spíš zpátky, a některé její země 
podporovaly stávající vládce v demon-
strujících zemích?
Nepodporovat v arabském světě nadále dik-
tátory, ale konstruktivní politické síly, které 
si přejí změnu. Domnívám se, že důvěryhod-
něji budou na zdejší lidi působit spíš různé 
evropské iniciativy z  nevládního sektoru. 
Ne vysocí evropští politici, kteří si ještě ne-
dávno dobře rozuměli s diktátory, uzavírali 
s nimi obchody a dnes se tváří, že mají z je-
jich pádu ohromnou radost. 

Budou se nepokoje ještě šířit?
Myslím, že ano. Potenciál má určitě Jemen, 
Alžírsko, Maroko i další země. A určitě by 
bylo záhodno, aby došlo k nějaké pozitivní 
změně v Saúdské Arábii. Režim, který tam 
panuje, je jeden z nejméně demokratických 
v celé oblasti. V případě tohoto státu jsou ale 
velmi obezřetní zvláště Američané, kteří 
vědí, že nekontrolovaný pád saúdského re-
žimu by jim mohl přivodit velké ekonomické 
ztráty a navíc by mohl přispět k šíření islám-
ského fundamentalismu. 

Znamená to, že snaha o demokrati-
zaci blízkovýchodních zemí vždycky 
narazí na ekonomické zájmy vyspělých 
států, které v nich mají svůj velký vliv?
To nemusí platit navždy. Vliv Západu má 
v  dnešním světě spíše tendenci klesat. 
Myslím, že to, co se bude na Blízkém výcho-
dě dít, bude čím dál méně záviset na tom, 
zda s tím Západ souhlasí, nebo ne. Což ne-
musíme tady na Západě vnímat jen jako ne-
bezpečí, bude to pro nás mít i svá pozitiva. 

Martina Fojtů
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X,X – Index demokracie
Barevné číslo vyjadřuje hodnotu Indexu demokracie na škále 0–10 (diktatura–demokracie) podle Economist Intelligence 
Unit. Index zahrnuje ukazatele jako pluralismus, funkčnost vlády a míra politické participace. Podobně nevládní organiza-
ce Freedom House řadí všechny státy v regionu s výjimkou Izraele, Kuvajtu, Libanonu a Maroka mezi nesvobodné.

Mapa nepokojů na Blízkém východě

Občanské nepokoje v arabských státech otřás-
ly i některými hluboce zakořeněnými před-
sudky euroatlantické společnosti o Arabech. 
Jaké poznatky arabské bouře přinesly?

Zaprvé, arabští demonstranti potvrdili 
univerzálnost základních lidských práv a ur-
čitých hodnot a norem spjatých s konceptem 
demokratického státního zřízení. Rovnost 
před zákonem, možnost ovlivňovat politická 
rozhodnutí, zodpovědnost politických elit 
vůči občanům, svoboda projevu a  shromáž-
dění, právo nebýt mučen nebo uvězněn bez 
řádného soudního procesu a celá řada dalších 
požadavků formulovaných arabskými demon-
stranty nezní západnímu uchu vůbec cize.

Zadruhé, předsudky o  Homo Arabicus, 
který je odevzdán osudu, o  politiku se ne-
zajímá, demokracií pohrdá a je neuvědomě-
lý ohledně vlastních práv, značně utrpěly. 
Vyvrátila je obrovská statečnost zvláště mla-
dých arabských mužů a žen, kteří ve velkém 
zaplatili za svůj mnohdy první projev občan-
ské angažovanosti životem.

Zatřetí, byla odhalena bláhovost, s  jakou 
západní svět vsadil na arabské autoritářské 
režimy jako garanty regionální i vnitřní sta-
bility. Obchodní a strategické zájmy Západu 
převážily nad normativní politikou. Svoboda 
a stabilita se dostaly do protikladu. Logika 
toho, že z prvního vzniká druhé, byla oškli-
vě pokroucena. Výsledným produktem jsou 
nejen nestabilní režimy, ale i  oslabení bez-
pečnosti euroatlantické společnosti, která se 
stala terčem radikálů vytvořených právě těmi 
samými impotentními a represivními režimy, 
které Západ po dlouhá léta podporoval.

Začtvrté, ukázalo se, že volba mezi diktá-
tory a islámskými radikály, již Západ dlouho-
době instinktivně cítil, je iluzorní. Černobílé 
katastrofické scénáře projektovali v myslích 
západní společnosti buď sami diktátoři, nebo 
je způsobovala jen prostá neznalost regionu. 
Iluze to ovšem byla do jisté míry sebenaplňu-
jící, neboť se s potlačením veškeré arabské 
opozice nalevo i napravo a s represemi vůči 
umírněným stoupencům politického islámu 
vytvořilo dokonalé podhoubí pro radikaliza-
ci. Radikalizaci vycházející z pocitu beznadě-
je, křivdy a selhání nenásilných metod.

Arabské občanské bouře s sebou přinášejí 
příslib možnosti ovlivňovat politickou repre-
zentaci nenásilnými metodami a převedení 
fyzického konfliktu do  roviny politických 
názorových střetů bez strachu z  represe. 
A právě proto jsou naší největší nadějí v boji 
proti radikalismu. Šádí Shanaáh, 

analytik, Glopolis, o.p.s.

Poznatky 
z arabských revolt

Vývoj nepokojů

Tunisko
Vlnu nepokojů odstartoval 17. prosinec 2010, 
kdy se tuniský mladík Mohamed Bouazizi 
upálil na protest proti vládním represím. 
Následující demonstrace vedly k lednovému 
odstoupení prezidenta Ben Alího.

Egypt
Nejsledovanější nepokoje. Celonárodní 
demonstrace vyústily 11. února v rezignaci 
prezidenta Mubaraka.

Libye
Nejtvrdší střety demonstrantů s vládními 
silami. Opozice si přeje pád Kaddáfího, který 
v zemi vládne už přes 40 let. 

Region v číslech
400 milionů
lidí žije ve státech vyznačených na mapě.

16%
průměrná nezaměstnanost.

13 let
je současná průměrná délka vlády jedno-
ho muže v tomto regionu. 

60 %
světových zásobách ropy.

Jaké jsou důvody nepokojů? Nespokojenost mladých s autoritativní vládou elit, které se k moci dostaly před desítkami let. 
Příčiny jsou ale i daleko prozaičtější. „Často se v těchto zemích setkáte s tím, že vám mladý Arab řekne: je mi 28 let, vystudoval jsem 
vysokou školu, ale nemám odpovídající práci, peníze, ani ženu a na manželství nemůžu vůbec pomyslet,“ říká Pavel Pšeja z katedry 
mezinárodních vztahů a evropských studií, který právě pobývá v Jordánsku, kde se revoluční nálady také objevily.



Abychom dali životu smysl, 
musíme mu dát příběh
Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc., je v Česku jedním z hlavních průkopníků tzv. narativní psychologie, která zdůrazňuje pojetí lidské psychiky jako příběhu. Patří ale také 
mezi uznávané autority v oblasti psychologie agrese nebo umění. Nechybělo však mnoho a stal se kunsthistorikem. Od studia dějin umění ho odradila třídní učitelka 
na gymnáziu. Absolvent filozofické fakulty a v současnosti profesor na fakultě sociálních studií toho rozhodně nelituje. Navíc dodnes, když si potřebuje odpočinout 
od vědecké práce, rád skládá básně.

Zeptám se jednoduše jako u přijímacích 
zkoušek: Proč jste se rozhodl zabý-
vat právě psychologií?

To je otázka, kterou mi skutečně položili 
při přijímacím pohovoru, když jsem se hlásil 
na psychologii na filozofickou fakultu v roce 
1976. Myslím, že vám i po těch více než 30 le-
tech odpovím stejně. Inspirovala mě k tomu 
četba Dostojevského románu Zločin a trest. 
Autor v něm brilantně zkoumá motivy člo-
věka, který spáchal vraždu, a popisuje, jak 
se postupně probouzelo jeho svědomí. Je to 
velice kvalitní a inspirativní psychologická 
studie.

Neměl jste žádné jiné studijní záměry?
Původně jsem chtěl studovat kunsthisto-

rii, ale od toho mě odradila třídní profesorka 
na gymnáziu s tím, že bych pravděpodobně 
neuživil rodinu a že je to spíše pro slečny, 
které se chtějí dobře vdát. I  když to bylo 
značně nadsazené, začal jsem se kvůli tomu 
poohlížet po jiném oboru. 

Dostojevský ale určitě byl jen první 
impuls. Co vás na psychologii přitaho-
valo později?

Lákalo mě, že budu rozumět motivům 
jednání jedince a lépe se orientovat v tom, 
co člověka vede k určitému jednání, i v tom, 
jak o něm přemýšlí. Domníval jsem se, že 
psychologie mi poskytne určitý klíč k poro-
zumění lidské mysli. Spoustu odpovědí jsem 
dostal, ale řada poznání byla samozřejmě 
také zklamáním.

Co vás zklamalo?
Zjistil jsem, že některé lidské pohnutky je 

třeba nechat nepoznané. Jednak proto, že je 
prostě dostatečně poznat nelze, anebo proto, 
že kdybychom se do jejich poznávání pustili, 
mohlo by to být kontraproduktivní a neetic-
ké s ohledem na připravenost zkoumaného 
jedince přijmout taková zjištění.

Když mluvíte o poznávání vlastního 
já, co si jako psycholog myslíte o tom, že 
se lidé v dnešní postmoderní společnos-
ti stále více zabývají svými vlastními 
pocity a analyzují své psychické stavy?

Není to jev typický až pro postmoderní 
společnost. Už někdy v dobách romantismu 
se lidé začali výrazněji zaměřovat na  své 
vlastní pocity a  testovat své prožívání 
ve vztahu k jiným lidem. Takže období, kdy 
člověk intenzivně reflektuje své emoce a má 
potřebu o tom komunikovat s jinými, trvá 
již delší dobu. Postmoderní doba ale také 
přinesla něco nového, a to experimentování 
s různými identitami. 

Souvisí to s internetem?
Nejen s ním, ale na něm se dá dobře ilustro-

vat, jak se člověk stal flexibilnějším ve vztahu 
ke své identitě i v reálném životě, kde může 
přepínat v komunikaci s různými protějšky 
různé identity. Zejména na internetu může 
člověk jednou vystupovat například jako do-
minantní a ovládající a jednou zase jako pa-
sivní. Je to celkem přirozená reakce na stále 
složitější svět, který nenabízí jasné scénáře 
pro život. To ale nic nemění na tom, že stále 
máme tendence hledat jakousi vnitřní jed-
notu, kontinuitu žití a svoji pravou identitu. 
Pokud by si člověk tyto otázky nekladl, tak by 
s ním nebylo něco v pořádku.

Zmiňujete změnu, kterou přinesl 
internet. Sociální síť Facebook zdá se 
do onoho sebeanalyzování přinesla 
další prvek. Všichni se zde všem svěřují 
se svými každodenními pocity. Když to 
přeženu, nesměřujeme ke kultuře narci-
smu − lidí zaujatých jen sebou samými? 

Nedomnívám se, že by postmoderní doba 
byla obsazena větším množstvím narcistic-
kých osobností více než jiná období. Zabývání 
se vlastními pocity nemusí být jevem patolo-
gie, naopak jde o přirozený zájem člověka o se-
bepoznání. Kultura narcismu je metaforou, 
která vyjadřuje, že se ve společnosti ve vel-

ké míře a též v klíčových pozicích vyskytují 
lidé s určitou konstelací vlastností. Musíme 
však jít za  původní mýtus, ten nám příliš 
nepomůže objasnit, co metafora zachycuje. 
Nejsme určitě kulturou narcisů zamilovaných 
do svého odrazu na vodní hladině. Ale k tomu, 
abychom mohli milovat druhé a mohli s nimi 
udržovat kontakt založený na přátelství, dů-
věře a vzájemném sdílení, potřebujeme urči-
tou míru sebelásky. Je třeba znát tuto hodnotu, 
mít tuto zkušenost. Zajišťuje určitou stabilitu 
a základ pro reciprocitu ve vztazích – je to ja-
kýsi adekvátní narcismus.

Jak se jako psycholog díváte na posta-
vení praktika svého oboru, tedy psycho-
terapeuta, v současné společnosti? Jaká 
je jeho role?

Psychoterapeut je prostě člověk s jistými 
znalostmi a dovednostmi, který se setkává 
s  jiným člověkem, jenž trpí nějakým psy-
chickým problémem. Toto setkání umožňu-
je ukázat trpícímu člověku cestu, jak z toho 
ven. Terapeut je expertem, ale člověka, který 
za ním přichází, musí také vnímat jako ex-
perta, a sice na jeho vlastní život. Musí mu 
pomáhat pouze nalézt cestu k  tomu, aby 
problém zvládl sám.

Někdy se na psychoterapeuty pohlíží 
jako na moderní kněze či šamany.

Je to metafora a já proti metaforám nic ne-
mám, protože pomáhají vykládat realitu, ale 
podkladem každé dobré psychoterapie jsou 
propracované mechanismy sebereflexe obo-
ru. Každý terapeutický proces je založený 
na výzkumu, který ověřuje, jaké má dopady, 
výhody a nevýhody a k jakým výsledkům re-
álně vede. Terapeutické směry, které na se-
bereflexi nedbají, bychom asi mohli nazvat 
šamanismem.

O psychologii si každý myslí, že jí tak 
trochu rozumí, a snad i proto se k psy-
choterapii řada lidí staví velmi skeptic-
ky. V čem to podle vás pramení?

Vzniká to pozorováním vnějších proje-
vů. Víte, že psycholog nebo psychoterapeut 
je člověk, za kterým si lidé přichází povídat 
o svých problémech, a na základě toho se má 
cosi dít. Co to ale je, jako vnější pozorovatel 
nevidíte, nemáte nástroje pro to, abyste tomu 
porozuměl. Z takového úhlu pohledu to tedy 
může snadno vypadat jako šarlatánství. Jenže 

za tím vším skutečně stojí propracované po-
stupy, terapeut poměrně dobře ví, co se v té 
které fázi rozhovoru děje, a zná zákonitosti 
příběhu, se kterým k němu člověk přichází. 
Ví, za  jakých okolností může říct to či ono. 
Není to tedy nahodilá konverzace u kávy.

Není tam ale přece jen nějaká šedá 
zóna, něco, na co vědecké poznatky 
nestačí?

Je to vždy pohyb na  hranici mezi vědou 
a  uměním. Kdybychom se zbavili jednoho 
nebo druhého, důsledky by byly velmi nepří-
znivé. Terapeut musí mít vyvinutou intuici 
a empatii, což není vůbec jednoduché se na-
učit. Musí také umět kreativně zacházet s tím, 
co se nečekaně vyjeví, a na to neexistují žádné 
přesně dané scénáře, které zaručují úspěch.

V české psychologii patříte mezi 
průkopníky tzv. narativní psychologie, 
která přinesla jistý obrat do celé disci-
plíny. Co se vlastně stalo? 

Obrat nastal v  roce 1986, kdy vyšla mo-
nografie Narrative psychology editova-
ná Theodorem Sarbinem. Přesněji řečeno 
později byl tento počin takto označen. Šlo 
o reakci na nespokojenost s pozitivismem či 
s mechanickým přístupem k lidské psýché. 
Je však třeba poznamenat, že tato tichá re-
voluce se odehrála na  akademické půdě. 
V  praxi se psychologové už dávno nemoh-
li vyhnout tomu vnímat lidskou psychiku 
jako příběh. Vždyť lidé vyhledávající jejich 
služby přicházeli s příběhy utrpení, bolesti, 
psychických zranění. Faktem ovšem zůstává, 
že přes tuto každodenní konfrontaci s pří-
během psychologové, terapeuti a psychiatři 
dlouho nedokázali využít možností, které 
jim příběhovost lidského života nabízela. 
Metafora příběhu jim nebyla dosti vědec-
ká, to se raději uchylovali ke vzorům z pří-
rodních věd a v implicitních zdrojích jejich 
přístupu byly jiné metafory – například me-
chanická nebo organismická. 

Proč je důležité vnímat lidskou psy-
chiku jako příběh?

Příběh je důležitý pro život jedince, pro-
tože vnáší řád, sekvenčnost a smysl. Nabízí 
kontinuitu a začlenění souboru dílčích zku-
šeností do celku, řešení problému tím, že po-
skytuje kauzalitu v porozumění událostem, 
které jsme prožili či jsme jich byli svědky, 

umožňuje formulovat smysl události tím, že 
ji umístí do širšího kontextu. Dovoluje nám 
vyjádřit vlastní subjektivitu, identitu a in-
tencionalitu – tedy to, kdo jsme. Bez příběhu 
by naše životy byly nespojitými sekvencemi 
beze smyslu. 

Dá se tedy říci, že potřebujeme chápat 
svůj život jako příběh, abychom vůbec 
přežili?

Jsme příběhy, tvoříme svět příběhů, jsme 
polapeni v síti příběhů, z níž není úniku. Dá 
se říct, že žijeme ve světě příběhů. Abychom 
svoji životní zkušenost pochopili, musíme jí 
prostě dát nějaký příběh. Jsem obecně pře-
svědčen o tom, že lidská kultura může exis-
tovat jenom díky příběhům, které ji utvářejí 
a udržují. Jde o neustálý transfer příběhů 

z  jedné epochy do druhé. Příběhy se obsa-
hově modifikují, ale jejich struktura je po-
dobná. Dojde-li k narušení, pak se kultura 
po období chaosu začne chovat homeostatic-
ky a snaží se obnovit ty příběhy, které ji vrátí 
ke zdravé existenci, jež jejím příslušníkům 
zajistí pokračování života.

Jak vy sám prožíváte to, že se jako 
psycholog zabýváte psychickými stavy 
jiných?

Jsem většinu života  v  akademické sféře, 
a když se zabývám různými odbornými té-
maty, tak většinou nejde o problém, který by 
se mě bezprostředně dotýkal. Nicméně když 
jsme před časem s kolegyní zkoumali tři li-
terární autorky, které spáchaly sebevraždu, 
a  snažili se zrekonstruovat proces, který 
k sebevraždě vedl, nebylo pro mě úplně jed-
noduché si takový odstup udržet. Když pře-
mýšlíte o motivech sebevražd a o tom, co není 
vyřčené v materiálech, které máte k dispozici, 
najednou zjistíte, že to ve vás otevírá nějaké 
zdroje, se kterými se musíte poprat.

Působil jste i v psychologické porad-
ně pro děti. Jak jste zvládal toto?

Strávil jsem tam pouhé čtyři roky, ale často 
jsem skutečně chodíval domů naprosto vy-
čerpaný. A to přesto, že by se to vnějšímu po-
zorovateli mohlo zdát jako tlachání s malými 
dětmi. Člověk, který denně provádí psychote-
rapii, by si měl pěstovat psychickou odolnost 
a schopnost sebereflexe. Je to nesmírně velký 
tlak na vlastní psychiku terapeuta.

David Povolný

Terapeut 
musí 
klientovi 
pomáhat nalézt 
cestu k tomu, 
aby problém 

zvládl 
sám.
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I  tento pohled však může poskytnout 
unikátní informace. Třeba jako v  přípa-
dě, kdy Horsák a  jeho spolupracovníci 
určovali díky schránkám měkkýšů a radio-
karbonovému datování stáří vzácných sla-
tinišť v Západních Karpatech na Slovensku. 
Jedinečná jsou dnes totiž už jen samotná sla-
tiniště. „Jde o mokřady, kde se ukládá sedi-
ment. Většinou jsou to rozměrem malá místa, 
kterých je dnes o to méně, že je lidé v minu-
losti často odvodňovali a těžili zde rašelinu,“ 
popisuje Horsák a dodává, že právě na tako-
vé lokality se vážou specifické druhy rostlin 
a živočichů. V okolí slovenských Stankovan 
nejen že se je podařilo zachovat, ale brněnští 
vědci navíc zjistili, že jsou nejstarší, jaká kdy 
našli. „Říkáme, že je to stanovištní mamut, 
protože lokalita mohla potenciálně zažít ješ-
tě mamuty. Je stará 15 až 17 tisíc let,“ dokládá 
výjimečnost místa biolog.

I  tak slatiniště málem zničili stavební 
dělníci, když zde prováděli práce spojené 
s výstavbou nové dálnice. „Plánovali tam 
položit optický kabel. Přestože je místo 
chráněné a porušili tím řadu zákonů,“ ne-
rozumí ještě dnes postupu stavební fir-
my Horsák. Díky přičinění vědců se však 
nevratnému poškození lokality s  největ-
ší pravděpodobností podařilo zabránit. 

„Povedlo se vyvinout mediální tlak, takže 
stavaři nechali místo být. Bylo to velké za-
dostiučinění,“ říká Horsák.

Proč vyhynuli mamuti?
Malakologové (jak se vědcům, kteří se za-
bývají měkkýši, říká) a botanici z přírodo-
vědecké fakulty spolupracují na  různých 
projektech i s odborníky na geografické in-
formační systémy. Podle nálezů totiž dokáží 
popsat, jaké panovalo v dané oblasti klima 
nebo teplota. Geografové jim zase na oplátku 
přispívají klimatickými modely, jež pomáha-
jí predikovat změny klimatu, a jak by na ně 
mohli reagovat živočichové a vegetace. 

Jeden takový výzkum chystají v  součas-
nosti. Povede jej profesor Milan Chytrý, kte-
rý měl před třemi lety na starosti pětiletý 
projekt v další biologicky velmi zajímavé lo-
kalitě, na jižní Sibiři. „Vždycky se říkalo, že 
pokud chceme vidět obdobu středoevropské 
krajiny v období glaciálu, tedy doby ledové, 
kdy bylo mnohem chladněji a sušeji než dnes, 
máme jet právě tam. Nám se tento předpo-
klad podařilo potvrdit,“ upozorňuje Horsák. 
Podle něj na Sibiři pořád ještě normálně žije 
celá řada druhů, které se ve střední  Evropě 
najdou pouze ve fosilním stavu nebo v mno-
hem menším množství v alpských či karpat-
ských velehorách. 

Přivést vynikající zahraniční odbor-
níky do  Česka nebo umožnit návrat 
úspěšných českých vědců – takový je 
cíl dotačního programu SoMoPro, který 
financuje Jihomoravský kraj a Evropská 
komise. Už díky předchozí výzvě se 
na  Masarykově univerzitě podařilo 
uskutečnit osm projektů. Letos do kra-
je přijede dalších 13 špičkových vědců, 
kteří dostanou na financování svých vý-
zkumů téměř čtyři miliony eur. Většina 
z  nich opět zamíří na  Masarykovu 
univerzitu. 

„Vybraná třináctka vědců se nachází 
na vrcholu své kariéry. Jsou to zkušení 
výzkumníci, jejichž práce představuje 
zásadní přenos nových znalostí do  re-
gionu,“ uvedl Miloš Šifalda, ředitel 

Jihomoravského centra pro mezinárod-
ní mobilitu, jehož členem je také MU 
a  které se zaměřuje právě na  podporu 
přílivu studentů a vědců do kraje. Přínos 
programu vyzdvihl i  rektor Petr Fiala. 
Nezbytnou podmínkou pro to, aby se 
z  Brna stalo evropské centrum exce-
lentního výzkumu a inovací, je podle něj 
především příchod kvalitních vědeckých 
pracovníků ze zahraničí. „K tomu nesta-
čí mít ‚jen‘ dobré vysokoškolské instituce 
a úspěšné projekty, ale je také potřebné 
vytvořit vhodné finanční a sociální pod-
mínky, abychom pro špičkové zahraniční 
pracovníky byli v nelehké mezinárodní 
konkurenci skutečně atraktivním pra-
covním místem,“ uvedl Fiala.

David Povolný

Lepší než kronika. Schránky 
měkkýšů pamatují i mamuty
O své vědecké práci s nadsázkou říká, že to je jako dívat se klíčovou dírkou do minulosti. Michal Horsák, odborný asistent z Ústavu 
biologie a zoologie Přírodovědecké fakulty MU, který přednášel i na konferenci Zoologické dny, totiž zkoumá měkkýše. Ty, které 
stále najdeme v přírodě, i ty, kteří dávno uhynuli, a v usazených sedimentech po nich zůstaly jen vápenité schránky. Právě díky 
nim se dá leccos zjistit například o době, v níž daný organismus žil. Může být vzdálená i několik tisíc let. „Schránky se ale zdaleka 
neukládají všude, potřebují speciální podmínky. Dokážeme tak popsat jen místa, kde je najdeme, proto to přirovnání ke klíčové 
dírce. Máme omezený výhled,“ vysvětluje Horsák.

V  novém projektu, na  kterém budou 
badatelé z  Masarykovy univerzity spo-
lupracovat s  těmi z  Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích, je však čeká jiná 
výzva. Pokusí se zjistit, co mohlo za vyhy-
nutí mamutů a jiných velkých býložravců. 

„Existuje teorie, že je vybili lovci nebo že se 
změnilo prostředí a oni neměli co jíst. Zdá 
se, že blíž pravdě je druhá hypotéza a my se 
na ni chceme zaměřit podrobněji,“ nazna-
čuje Michal Horsák.

Co ono podrobněji znamená? Z rozboru 
žaludků zvířat, která jsou na Sibiři zamrzlá 
v permafrostu, se zjistilo, že se živila pře-
devším stepní vegetací. Jenže se zvlhčením 
klimatu v krajině převládla tundrová vege-
tace, mamutům tak ubylo potravy a to jejich 
vyhynutí minimálně urychlilo, pokud ho 
tedy nezpůsobilo přímo. Potud teorie. Jak 
to bylo doopravdy, snad pomůže odhalit vý-
zkum biologů z Ústavu botaniky a zoologie 
Masarykovy univerzity.

Martina Fojtů

Nová metoda 
operace páteře 
pomůže dětem 
se skoliózou

Skolióza, tedy vychýlení páteře do strany, 
dosud patřila u dětí do 12 let mezi kom-
plikovaně operovatelné zdravotní pro-
blémy. Lékaři z Masarykovy univerzity 
a Fakultní nemocnice Brno však v únoru 
jako první v Česku využili pro její vyléče-
ní techniku tzv. rostoucích tyčí. S jejich 
pomocí se páteř poškozená skoliózou 
postupně narovná, a děti tak mohou vy-
růstat bez nepříjemného korzetu a opa-
kujících se operací.

Dříve používané metody operace 
dětské skoliózy se totiž musely prová-
dět na  několik etap. V  první fázi došlo 
k úpravě zakřivení páteře asi na polovi-
nu a následovaly opakované menší ope-
race po přibližně šesti měsících. Jakmile 
pacient dosáhl věku 12 až 14 let, páteř se 
definitivně ošetřila zpevněním. Lékaři 
tak museli postupovat, aby neomezili při-
rozený růst páteře a celého trupu. „Nová 
metoda naproti tomu spočívá jen v jedné 
operaci  − na  vrcholu křivky se obratle 
po korekci znehybní a na koncích křiv-
ky se obratle připojí k tyčím tak, že při 
růstu dítěte se tyče posouvají,“ vysvětlil 
přednosta Ortopedické kliniky Lékařské 
fakulty MU Richard Chaloupek. Tyč tak 
v podstatě roste s dítětem.

Metoda je podle lékařů na jedné stra-
ně výhodná pro děti, které mohou bez 
korzetu strávit dětství aktivněji a nejsou 
zatěžovány mnoha operacemi a  anes-
teziemi, jež mají negativní vliv nejen 
na  jejich zdraví, ale také na  psychiku. 
Na druhé straně však operace usnadňuje 
práci také lékařům. Léčení je při jedné 
hospitalizaci a jedné operaci jednodušší 
a levnější a navíc není potřeba každý rok 
měnit korzet. 

Primář Chaloupek nicméně dodává, že 
stále jde jen o  léčení důsledků, nikoliv 
příčin zdravotních problémů. „Je to dal-
ší metoda v našem spektru operačních 
metod, vylepšení dříve používaného sys-
tému, kdy kontrolujeme křivku a páteři 
přitom nebráníme v  růstu. Ale teprve 
až budeme znát příčinu idiopatické sko-
liózy, tak budeme moci léčit kauzálně,“ 
doplňuje primář a vysvětluje, že zatím 
byly prokázány vlivy dědičnosti a určité 

nervové změny. Předpokládá se poru-
cha zpracování dat v nervovém systému, 
o mnoho více ale zatím není známo.

Ortopedická klinika Lékařské fakul-
ty MU a Fakultní nemocnice Brno patří 
se svou 33letou tradicí léčení dětských 
deformit mezi vedoucí česká pracoviště. 
Ročně se zde operuje více než 140 dět-
ských deformit páteře, což jsou tři čtvr-
tiny všech těchto operací v Česku. Nová 
metoda operací pomocí rostoucích tyčí se 
bude podle Chaloupka týkat pěti až dese-
ti malých pacientů ročně.

David Povolný 

Grant přilákal další špičkové vědce

Michal Horsák 
ukazuje sondy 
pro odběr 
sedimentů 
s fosiliemi měk-
kýšů a rostlin, 
které s kolegy 
běžně používá 
při výzkumu 
vývoje přírody 
v minulosti. 
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>> dokončení článku ze strany 1

„To by mělo vést k zlepšení jejich cito-
vanosti a umožnit růst jejich profesní-
ho renomé,“ uvedla Jitka Brandejsová 
z  vývojového týmu na  fakultě infor-
matiky. Především by to ale mělo širo-
ké odborné veřejnosti otevřít přístup 
k nejnovějšímu poznání.

Repozitář ovšem nabídne širokou 
škálu nastavitelných přístupových práv 
k textům a umožní pracovat v nejrůz-
nějších režimech zveřejňování. 

Bude například možné odložit zve-
řejnění textu až do  doby, kdy vyprší 
platnost omezeného přístupu k dílu. 

Boj s plagiátorstvím
Zřízení meziuniverzitního repozitá-
ře je ale jen jedním krokem. Vznikne 
tak totiž další rozsáhlá databáze tex-

tů, kterou je možné zapojit do  již za-
vedeného systému na  odhalování 
plagiátů. Patnáct vysokých škol v čele 
s Masarykovou univerzitou získalo 13 
milionů korun na vytvoření systému 
pro sběr a  kontrolu odborných textů 
a na vytvoření pravidel, jak postupovat 
při nalezení podobností.

Deset z  patnácti zapojených vyso-
kých škol se chystá také zřídit vlastní 
systémy pro sběr zaměstnaneckých děl 
a napojit je na Repozitar.cz. Aby vyhle-
dávání podobných textů – tedy mož-
ných plagiátů – bylo co nejúčinnější, 
bude databáze Repozitar.cz propojena 
i s dalšími již existujícími systémy pro 
vyhledávání plagiátů: Theses.cz pracu-
jícím s vysokoškolskými kvalifikačními 
pracemi a  Odevzdej.cz kontrolujícím 
studentské práce.

David Povolný

Zoologické dny
Konference zoologů různých specializací 
se koná už od roku 1969, Ústav botani-
ky a zoologie Přírodovědecké fakulty 
Masarykovy univerzity a jeho předchůdci 
se na organizaci akce podílejí od roku 
2003. Z původních 150 účastníků se 
letos dospělo k počtu 490 registrova-
ných zoologů nejrůznějšího zaměření. 
Konference, která se v polovině února 
konala na Ekonomicko-správní fakultě MU, 
je tak největším setkáním zoologů v Česku, 
na Slovensku i ve střední Evropě. 



Vytvářet písma je jako mluvit 
různými hlasy
Zeptá-li se někdo Davida Březiny, čím je, odpoví, že písmařem. Většinou 
pak následuje udivený pohled. Lidí, kteří vytváří písmo pro noviny, 
časopisy nebo i jiné účely, totiž v republice není mnoho. „Na plný 
úvazek se touto prací v Česku živíme asi čtyři,“ říká absolvent Fakulty 
informatiky Masarykovy univerzity, který studoval také v Kodani nebo 
Readingu a je i autorem textového písma, které bylo vybráno pro nový 
layout měsíčníku muni.cz.

Když sedíte v restauraci a dostanete 
jídelní lístek, řešíte, jakou má úpravu, 
nebo to raději přejdete?

Jak kdy. Řeším to většinou, když je moc 
hezký nebo moc ošklivý.   Na první pohled 
samozřejmě poznám, jestli si na  to daná 
restaurace někoho najala, nebo ne. Ale ta-
kových vjemů je denně ohromné množství. 
Díky počítači má dnes možnost hrát si s gra-
fickým designem skoro každý, osobně tomu 
říkám lidová tvořivost.

Jací lidé a proč si od vás objedná-
vají písmo? Nebo je to spíš tak, že vy 
nějaké písmo vytvoříte a někdo si ho 
objedná?

Obecně skutečně existují dvě naznačené 
cesty. Buď vytvořím písmo, které se pak 
volně prodává v obchodě, jemuž se hezky 
česky říká písmolijna. Nebo vymyslím pís-
mo na míru. Firma si například začne vy-
tvářet novou vizuální identitu, chce nové 
logo a designér jim většinou řekne, že by 
se k  tomu hodilo i vlastní písmo, protože 
by jim vyřešilo spoustu problémů. Vizuální 
identita dané firmy je potom schovaná v ka-
ždém textu, který se tím napíše. Takové 
písmo patří už jen klientovi a mě to někdy 
na půl roku někdy na rok finančně zajistí. 
Ale ono většinou stejně dlouhou dobu trvá 
písmo vytvořit.

Takže si o písmo nevolají přímo maji-
telé firem?

Ne, většinou volají a  píšou grafici. Jen 
málo lidí si uvědomuje, že se písma navrhu-
jí. Přijímám to tak nějak automaticky, už nad 
tím ani nepřemýšlím.

Jak argumentujete lidem, kteří vám 
řeknou, že neví, proč by mohli mít svoje 
písmo?

Erik Spiekermann, známý německý de-
signér, kdysi řekl, že mít různá písma je jako 
mluvit různými hlasy. Pro každou příležitost 

využíváme jiný hlas a stejně tak se každé fir-
mě hodí jiné písmo.

Co samotná výroba nového písma? 
Jak funguje? Je to přece jen hodně 
konzervativní záležitost a při množství 
písem, které už dnes existuje, asi není 
jen tak vymyslet něco nového.

Máte pravdu, je to čím dál těžší. Také si 
někdy říkám, že už nic nového není možné 
vymyslet. Obecně stejně jako v jakémkoliv 
jiném designu platí, že než začnete něco dě-
lat, musíte si zjistit kontext. Co udělali ostat-
ní a pro koho navrhujete.

Když jsem navrhoval písmo pro akade-
mické publikace, tak jsem si musel zjistit, 
jak vypadají a jaké mají nároky, co se týče 
variant, tučností nebo třeba číslic. Taky se 
dívám, jestli někdo neřeší podobný problém. 
Pokud ne, začnu písmo kreslit – orientuju se 
podle toho, jestli je určené pro malé velikos-
ti nebo titulky a tak dále. Návrh se dělá jen 
na pár znacích, aby se vychytaly charakteri-
stické prvky písma. 

Ve vaší diplomové práci jste vytvářel 
písmo s názvem Codan pojmenované po-
dle dánské metropole, jíž jste se nechal 
inspirovat. Jako charakteristický prvek 
jste využil typické dánské okno a mostní 
konstrukci. Postupujete takto často? 

Je dost věcí, kterými se dá inspirovat, ale 
ne všechno lze u všech druhů písma použít.  
Textové písmo má jiné nároky než titulkové 
nebo pouliční značení. Z toho je jasné, že na-
příklad v textovém písmu si nemůžu dovolit 
přílišnou zdobnost. Ještě více to platí pro 
noviny, které vyloženě inklinují k tomu, aby 
používaly konzervativnější textová písma.

Nejčastěji vytváříte právě textové 
písmo. Proč ne titulkové, které poskytu-
je přece jen víc prostoru pro kreativitu?

Textové písmo je pro mě větší výzva. 
Podmínky jsou podstatně přísnější, ale au-

V dubnu akademický senát zvolí pátého po-
listopadového rektora univerzity. Na výběr 
má z  pěti kandidátů navržených zástupci 
akademické obce. Ne vždy ale volba byla tak 
svobodná.

Nejdřív bude rektorem zástupce práv-
nické fakulty, pak lékařské, následně pří-
rodovědecké a  filozofické. I  takový zvyk 
se dodržoval za první republiky při volbě 
nejvyššího představitele Masarykovy uni-
verzity. Dnes už neplatí. Stejně jako jiná 
pravidla.

torova kreativita se neprojevuje o nic méně. 
Možná mám menší manévrovací prostor, ale 
o to mě to baví víc.

Člověk, který chce, aby ho všichni lidé po-
znávali podle jeho práce, asi nemůže dělat 
písmaře. Do určité míry to samozřejmě jde, 
je pár lidí na světě, kteří i v tomto mají svůj 
rukopis. Ale je lepší se o to nesnažit, protože 
typografická úprava delších textů by měla 
spíš neviditelná, to znamená nerušit při 
čtení. 

Když se člověk hlásí na fakultu 
informatiky, tak asi ne s tím, že se bude 
zabývat tvorbou nového písma. Jak to 
napadlo vás? 

Rozhodně to nebylo tak, že by mě in-
formatika neuspokojovala. Právě naopak, 
spousta věcí, třeba teoretická matematika, 
mě moc bavila, ale chtěl jsem dělat něco 
víc tvůrčího.

Proto jsem přešel do tamějšího Ateliéru 
grafického designu a  multimédií a  za-
čal jsem se grafickým designem zabývat. 
Časem jsem se ale chtěl ještě posunout, 
tak jsem si domluvil stáž na  Danmarks 
Designskole, kde jsme potkal výbornou 
učitelku Ullu Heegaard. 

Studoval jste ovšem i v Readingu. Co 
vám dal tamější pobyt?

Co se písma týče, tak jsem se víc naučil 
v Readingu. V Dánsku jsem byl půl roku, kdy 
jsem udělal asi čtyři pět větších prací a více-
méně šlo o grafický design – loga a podobně. 
Reading mi dal jazykové znalosti, schopnost 
kritického myšlení a psaní o písmu a typo-
grafii a hlavně jsem se tam naučil pořádné 
textové písmo dělat.  

A co vám přineslo studium 
informatiky? 

V mém oboru je hodně důležitá systema-
tičnost, abstraktní myšlení, cit pro konzis-
tenci, a to ne všichni designéři mají. Já jsem 
si tohle všechno donesl z informatiky. Navíc 
já i dnes programuju. Když potřebuju něja-
kou práci zrychlit, tak si na ni vytvořím ná-
stroj, který mi ušetří spoustu práce. Znalost 
technologie je velmi důležitá. 

Ovšem mezi brněnskými spolužáky 
jste se svým povoláním asi velká 
výjimka.

Jistě, tvorbou písma se v republice zabývá jen 
velmi málo lidí. Na plný úvazek asi jen čtyři.

Martina Fojtů
>> více na http://info.muni.cz

Jak se volil rektor dříve?

Zatímco v současnosti se funkční období 
rektora počítá na čtyři roky, v předválečné 
éře bylo v souladu se zákonem o organizaci 
úřadů univerzitních z  roku 1873 mnohem 
kratší. „Rektor se volil vždy pouze na rok 
s tím, že následující rok se stal prorektorem,“ 
vysvětluje ředitel Archivu Masarykovy uni-
verzity Jiří Pulec.

Systém kratších funkčních období měl 
podle něj své výhody. „Lidé tak nebyli z vě-
deckého života vytrženi na příliš dlouhou 
dobu. Po dvou letech se do něj mohli vcelku 

Inaugurace rektora Jana 
Zavřela 20. listopadu 
1933 se konala ve foyer 
na právnické fakultě. 
V té době ještě univerzita 
svoji aulu neměla.
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se konala první a také poslední volba, kte-
rá by se dala označit za svobodnou. „V roce 
1969 se na  výběru nového rektora podíle-
ly dokonce společenské organizace, takže 
mandát Jana Vanýska byl velmi silný. Z po-
litických důvodů však nakonec jmenován 
nebyl,“ přibližuje Pulec pokus o svobodný 
výběr hlavy univerzity. Na další se muselo 
čekat až do roku 1990.

Martina Fojtů

bez problémů vrátit. Po šesti nebo osmi už je 
to daleko složitější.“

Z dnešního pohledu je však něco takové-
ho nepraktické. Rektor už nemá především 
honorární funkci, na rozdíl od svých před-
chůdců zodpovídá například za  hospodář-
skou správu univerzity. O tu se kdysi staral 
Zemský úřad.

Pravidlo jednoho roku vzalo poprvé za své 
v  roce 1939. Tehdy končil ve  funkci Arne 
Novák a  měl přijít představitel právnické 
fakulty. „To měl ovšem být Rudolf Dominik, 
člověk, který si prošel politickým vývojem 
od sociální demokracie k fašismu. Takového 
rektora téměř nikdo ze zástupců univerzity 
nechtěl. Proto byl znovu zvolen Arne Novák,“ 
říká Pulec.

Po válce začala jiná praxe. Zákon z roku 
1950 stanovil, že rektora jmenuje prezident 
na návrh vlády, přičemž vládě předkládá ná-
vrhy státní výbor pro vysoké školy. „V praxi 
se tedy kádrovalo už v rámci školního vý-
běru, uchazeče znovu prověřil státní výbor 
a pak ještě i vláda,“ popisuje pečlivý výběr 
vhodné osobnosti za socialismu Pulec.

Jedna výjimka však přece jen nastala. 
Na konci 60. let, kdy režim trochu povolil, 
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Jaká je budoucnost výuky handicapovaných?
Pro většinu studentů a pedagogů 
jsou interaktivní studijní 
materiály a e-learning přínosem. 
Pedagogové díky nim dokáží 
více přiblížit nové informace, 
studentům se pak takové 
informace lépe chápou, a mají 
i snazší přístup k nejrůznějším 
materiálům.

Existuje však skupina studentů, které do-
káží některé formy e-learningu i vyděsit. 

„Studijní materiál připravený pro tisk dnes 
nevidomému dokážeme upravit bez problé-
mů. Ale zpřístupnit mu neustále se vyvíjejí-
cí e-learningový materiál, kam pedagogové 
vkládají například videoukázky, je často ne-
řešitelný problém,“ říká Petr Peňáz, ředitel 
Střediska pro pomoc studentům se specific-
kými nároky Teiresiás.

Právě téma, jak využívat e-learning 
ve výuce postižených studentů, bylo jedním 
z těch, které v Brně začátkem února rozebí-
ralo asi 120 evropských specialistů na me-
zinárodní konferenci s názvem Universal 
learning design.

Řešením problému by přitom měla být 
právě tři uvedená anglická slova. „Jde 
o  koncept převzatý z  architektury, který 
předpokládá, že věci jsou lidem přístupné 
od začátku, a ne zpřístupňovány dodatečně,“ 
vysvětluje Peňáz. To v případě e-learningu 
znamená, že si pedagog vytvoří základní 
sadu studijních materiálů tak, aby byly bez 
problémů dostupné i pro neslyšícího či ne-
vidomého studenta, a materiály, které posti-
ženému studentovi přiblížit nelze, si nechá 
spíš jako bonus.

Síť expertních pracovišť pro handica-
pované studenty
Nebylo to ovšem jediné téma, které se 
na setkání rozebíralo. Prostor dostala i my-
šlenka zřízení sítě expertních pracovišť, 
která by studentům se specifickými nároky 
poskytovala technologický servis, asisten-
ty i  tlumočníky. Jednotlivá pracoviště by 
mohla své specialisty sdílet, a jejich práce 
by se tak zefektivnila. „Dnes jsou například 
tlumočníci fyzicky vázáni na konkrétní ko-
munikující skupinu a místo. V budoucnu 
by mohli fungovat podobně jako dopravní 
dispečink a pracovat pomocí videa on-line,“ 

17. března–4. května
Výstava Historie brněnské astronomie
Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity 
ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem 
Brno
Mendlovo náměstí 1a, Brno

28. března ve 14:00
Volba děkana fakulty informatiky
Fakulta informatiky MU 
posluchárna D1, Botanická 68a, Brno

1.–8. dubna
Výstava bonsají
spojená s prohlídkou skleníků
denně od 9 do 17 hodin
Botanická zahrada, Přírodovědecká fakulta, 
Kotlářská 2, Brno

6. dubna v 19:00
Koncert pro Gregora Johanna Mendela 
Komorní dechová harmonie Brno
Mendelovo muzeum – Mendelův refektář, 
Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno
Vstupné: 100,- dospělí, 70,- zlevněné 
V rámci koncertu zazní skladby Mozarta, 
Haydna, Beethovena, Družeckého a Janáčka

7.–10. dubna 
Jak vyprávět o tom, co ještě nebylo řečeno
Zobrazení dějin 20. století ve francouzsky 
a španělsky psaných literaturách  
po roce 1968 
Ústav románských jazyků a literatur, 
Filozofická fakulta, Gorkého 7, Brno

7. dubna v 17:00
The New Biology of Ageing
Linda Partridge, University College London
Z cyklu přednášek Mendel Lectures
Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity
Mendlovo náměstí 1a, Brno

7. dubna v 15:00
Severní Afrika: Aktuální výsledky antropo-
logicko-archeologických expedic
Přednáška prof. Jiřího Svobody na témata: 
Vliv klimatu na osídlení. Role severní Afriky 
při osídlování Evropy. Vznik, rozvoj a význam 
skalního umění.
Součástí akce je vernisáž výstavy fotografií 
Sahara: Lidé a dějiny
Ústav antropologie, Vinařská 5, Brno

11. dubna
Slavnostní otevření Univerzitního  
centra Telč
Univerzitní centrum Telč, Zachariáše 
z Hradce 2, Telč

14. dubna v 17:00
A passion for DNA
David Sherrat, University of Oxford
Z cyklu přednášek Mendel Lectures
Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity
Mendlovo náměstí 1a, Brno

18. dubna ve 14:00
Volba rektora
Veřejné zasedání Akademického senátu 
a shromáždění akademické obce
Představení kandidátů, prezentace progra-
mů a volba kandidáta na funkci rektora
Aula MU, Právnická fakulta, Veveří 70, Brno

InfoServis

Budoucnost Brailleova písma
Stále více programů umožňujících převod 
textu do zvukového formátu svádí k myšlen-
ce, že nevidomí přestanou užívat Braillovo 
hmatové písmo. To podle Petra Peňáze 
nenastane: „O některých věcech se slovně 
nekomunikuje. Lidé sice diskutují například 
nad matematickými vzorci, ale nevyslo-
vují všechna data ve vzorci obsažená.“ 
Poslouchat taková data by bylo podle něj 
z psychologického hlediska nepřijatelné.

naznačuje Peňáz. Učitel nebo student se 
prostřednictvím internetu připojí do pro-
gramu, jenž ukáže, který z tlumočníků je 
k dispozici a může prostřednictvím video-
konferenční aplikace tlumočit. 

Síť je klíčem i v otázce knihoven přístup-
ných nevidomým. Existují například praco-
viště, která nabízejí nevidomým studentům 
audioknihy. S výjimkou beletrie takový for-
mát pro odborné účely neslouží a ve vědec-
kých knihovnách nebývá ani evidován. Je 
třeba dosáhnout toho, aby vznikaly obecně 
přístupné elektronické texty a  byly do-

stupné ke stažení ve veřejných knihovnách, 
jakou provozuje například Masarykova 
univerzita. 

Specialisté, kteří se v  Brně sešli, se za-
měřili ještě na jeden problém – specifické 
poruchy učení a jejich zvyšující se výskyt. 

„Stojí za  tím zlepšující se diagnostika 
a i fakt, že obecně přibývá dětí s nejrůzněj-
ším somatickým nebo psychickým postiže-
ním a jejich kombinací,“ zdůvodňuje ředitel 
střediska Teiresiás. 

Martina Fojtů
>> více na http://info.muni.cz
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Sama o  sobě říká, že není úplně ty-
pickým příkladem pedagoga, který 
řeší, jak ve výuce přistupovat ke stu-
dentovi s nějakým druhem postižení. 
Radka Horáková, odborná asistent-
ka na  Katedře speciální pedagogiky 
Pedagogické fakulty MU, má totiž ne-
slyšící rodiče, takže se díky své osobní 
zkušenosti a rodinnému zázemí doká-
že vžít do pocitů obou stran.

V čem je přístup k neslyšícímu jiný 
a s čím musí pedagog počítat? V první 
řadě s tím, že student přichází na ho-
diny s tlumočníkem znakového jazyka. 
Učitel s ním tak komunikuje přes pro-
středníka a většinou si na to musí chví-
li zvykat. „Zpočátku se často se stává, 
že se učitel obrací na tlumočníka, se 
slovy, řekněte studentovi, že... V  ta-
kovém případě se ho tlumočník snaží 
přimět, aby udržoval oční kontakt se 
studentem,“ přibližuje Horáková. 

V případě, že má posluchač dojem, že 
se bez tlumočníka obejde, chodí do ško-
ly i bez něj. Problém nastává, když pře-
cení svoje síly. „Třeba když má vyučující 
plnovous nebo se hodně otáčí a  není 
možné odezírání ze rtů,“ dává příklad 
Horáková. Učitel problém většinou řeší 
písemnou komunikací, jenže to studen-
tovi často vůbec nepomůže. „Někteří 
studenti se sluchovým postižením mají 
problém s porozuměním čtenému tex-

tu, samotnou percepcí i vyjadřováním 
v českém jazyce. Dělají například chy-
by v gramatice. Na pedagoga to může 
působit odrazujícím dojmem. Řekne si, 
že když daný člověk nezvládá češtinu, 
nemůže ani studovat.“

Učitel na  Masarykově univerzitě 
si může o tlumočníka přes středisko 
Teiresiás požádat i  sám. Někdy však 
jeho přání nemusí být vyslyšeno. Ani 
univerzita přes svou průkopnickou po-
věst nemá tlumočníků dostatek. Někdy 
na hodinu přijde jen zapisovatel, který 
na notebook přepisuje to, co učitel říká, 
a student jej přitom může sledovat.

Jinou kapitolou je vztah spolužá-
ků ke kolegům s postižením. Jedněm 
na  jejich přítomnosti nepřijde nic 
divného, a  pokud potřebují pomoct, 
ochotně se zapojí. Dalším může va-
dit například přítomnost tlumočníka, 
který občas musí do  výuky vstoupit, 
když potřebuje něco zopakovat. „Mám 
ale i zkušenost, že někdo tlumočníka 
v hodině vítá. Když si student nestihne 
něco zapsat, dostane se k chybějícím 
informacím přes něj,“ říká s úsměvem 
Horáková.

Kdo si řekne, že všechny potíže v ko-
munikaci studentů se specifickými 
nároky a učiteli se řeší přímo ve výu-
ce, ten se plete. Možným potížím lze 
předcházet. Učitel vždy dopředu ví, že 

bude mít na hodině studenta s posti-
žením a podle toho by se měl zařídit. 
V  ideálním případě by například tlu-
močníkovi měl dopředu poslat materi-
ály na přípravu. Zvlášť v případě, když 
zařadí videoukázky nebo použije jiné 
na tlumočení náročné pomůcky.

To se ovšem někdy pořád ještě nedě-
je. „Vyučující buď nejsou ochotni mate-
riály poskytovat, nebo se dokonce bojí, 
že je tlumočník předá někomu jiného. 
Jemu ovšem něco takového etický ko-
dex důrazně zakazuje,“ upozorňuje 
Radka Horáková. Ačkoliv vítá všechny 
snahy o zlepšení servisu postiženým 
studentům včetně těch technologic-
kých, poukazuje na to, že se ještě zda-
leka nepodařilo vyřešit potíže v rovině 
mezilidské komunikace: „Pořád je tře-
ba pracovat na  osvětě pedagogů, ale 
i samotných studentů se sluchovým po-
stižením v oblasti poskytování tlumoč-
nických služeb a snažit se o propojení 
světa slyšících a neslyšících.“

Martina Fojtů

Ve vztahu k postiženým mají na čem pracovat 
pedagogové i studenti

Práce se stolní 
kamerovou lupou, 
která umožňuje 
slabozrakým sledovat 
vytištěný text 
na obrazovce 
s volitelnou úrovní 
zvětšení a nastavením 
kontrastních barev.


