
Aktuální přístupy 
k léčbě rakoviny 

Vědci sázejí na biologickou léčbu. 
Předčasný optimismus ale krotí.
>> strana 4

Jak najít práci?

Po státnicích začne většina studentů 
shánět práci. Přečtěte si tipy, které 
vám pomůžou v hledání uspět.
>> strana A1 

Novým rektorem 
se stane Mikuláš Bek

Několik desítek přístrojů za 80 milionů 
korun zlepší péči o pacienty se srdečními 
a cévními chorobami ve Fakultní nemoc-
nici u svaté Anny. Projekt financovaný 
převážně z dotace Evropské unie umož-
ní nakoupit nové zařízení do konce roku. 
Podle lékařů vybavení zkvalitní diagnos-
tiku a  zvýší bezpečnost pacientů kom-
plexního kardiovaskulárního centra.

„Budeme mít například k dispozici na-
místo jednoho hned dva angiografy pro 
vyšetřování srdečních cév. Nebudeme 
ovšem provádět dvakrát více výkonů, 
protože pacientů zůstává stejně, zvý-
ší se ale komfort zejména u vyšetření 
při akutních infarktech,“ vysvětluje 
Ladislav Groch, primář I. interní kar-
dioangiologické kliniky Lékařské fa-
kulty Masarykovy univerzity. 

Přístroje za 80 milionů zkvalitní srdeční operace Rozhovor s rektorem 
Petrem Fialou

Senátoři vybírali z pěti osobností. V prv-
ních dvou kolech, která se odehrála 
18. dubna, ale nikdo nezískal potřebnou 
nadpoloviční většinu hlasů. Do třetího, 
závěrečného kola volby s největším po-
čtem hlasů postoupili prorektor Mikuláš 
Bek a nynější kvestor Ladislav Janíček. 
Ve třetím kole pak získal Bek dvacet čtyři 
hlasů a Janíček devatenáct. Tři senátoři 
se zdrželi. Rektora zvolil v tajném hlaso-
vání akademický senát za účasti všech 
46 členů.

Krátce po svém zvolení vyzval Mikuláš 
Bek všechny členy akademické obce k in-
tenzivní spolupráci v nadcházejících mě-
sících. „Univerzitu nečeká lehké období, 
ať už s ohledem na připravované změny 
v legislativě týkající se vysokých škol či 
velké připravované projekty,“ uvedl. 

Budoucí rektor podle vlastních slov 
nechystá na univerzitě žádnou revoluci 
a připouští, že směr zůstává principiál-
ně stejný od dob prvního posttotalitního 
rektora Milana Jelínka až po současnost. 

„Mění se ale vnější svět a s ním se mění 
i univerzita, takže koncepce je samozřej-
mě jiná. Ještě před sedmi lety byl celý 
vysokoškolský systém na  cestě k  růs-
tu. Přibývalo studentů a  stát finančně 
podporoval, aby se více lidí z  maturit-
ních ročníků dostávalo na vysoké školy. 
I vzhledem k demografickému vývoji ale 
tento růst končí a naším úkolem je najít 
cesty, jak naši dobře rozběhnutou uni-
verzitu převést ze stavu růstu do stabili-
ty,“ nastínil svoji koncepci Bek.

Za hlavní priority ve svém programo-
vém prohlášení označil Bek kvalitu vzdě-
lání a respekt ke svobodě bádání. Hodlá 
se zasadit o posílení prvků akademické 
samosprávy a  prohlubovat spoluprá-
ci s  univerzitními a  dalšími výzkum-
nými partnery. Chce také podporovat 
excelenci ve výzkumu i ve vzdělávání 
a pečovat o vnitřní kulturu univerzity 
a její zaměstnance. Bude usilovat o sní-
žení byrokratické zátěže, ekonomickou
>> dokončení na straně 2

Odsun, vysídlení či vyhnání Němců. Ať 
už budeme historickou událost, která 
vedla po  druhé světové válce k  zásad-
ním změnám v  rozložení obyvatelstva 
ve  střední Evropě, nazývat jakkoliv, 
zřejmě se už navždy zařadila mezi nej-
citlivější místa v českých dějinách. Její 
reflexe je totiž často redukována jen 
do  morální roviny  – na  otázky o  vině, 
trestu a odškodnění. 

Daleko méně už se ale mluví o širším 
historickém kontextu a společenských 
změnách, které odsun podmiňovaly 
a mezi něž nepatří jen události pomni-
chovské, ale vznik celé koncepce etnicky 
pojímaného národního státu v 19. století, 
který začal vyhrocovat vztah českého 
a německého elementu. Malá pozornost 
je věnována také tomu, jaký měl odsun 
dopad na celý blízký region, v jehož rám-
ci změnilo v  krátkém časovém úseku 
místo svého bydliště kolem pěti milionů 
lidí – nejen Němci, ale celá řada dalších 
národností, včetně Čechů.

Přispět k posunu celé debaty do věc-
nější roviny a  obrátit větší pozornost 
k  prapříčinám i  důsledkům se snaží 
nově vydávaná edice dokumentů z čes-
kých archivů, která vznikala na základě 
spolupráce mezinárodního týmu histori-
ků z velké části i v Historickém ústavu 
Filozofické fakulty MU. 

„Naším hlavním cílem bylo rozšířit fak-
tografickou základnu pro jakékoliv for-
mulování postojů k tématu. Potřebujeme 
se vrátit zpátky k  pramenům, a  ne 
neustále opakovat stará klišé,“ vysvět-
luje jeden z  autorů edice Adrian von 
Arburg z Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity.

Série publikací nazvaná Vysídlení 
Němců a  proměny českého pohraničí 
1945–1951 se snaží popsat nucené i dob-
rovolné migrační proudy, jež během 
poměrně krátké doby zásadně pro- 
měnily etnickou, sociální, politickou a 
ospodářskou strukturu pohraničí, a vý- 
znamně tak ovlivnily podobu celého 
Československa, a  tedy i  současného 
Česka. „Sami sobě jsme hlubší rozbor 
dlužni,“ uvedl vloni v  říjnu k  záměru 
vydávat edici bývalý prezident České re-
publiky Václav Havel.

>> čtěte téma na straně 3

Lékaři díky dvěma angiografům ne-
budou muset z přístroje přemisťovat pa-
cienta kvůli jinému akutnímu případu. 
Zvýšit se má ale také bezpečnost vyšet-
ření. Lékaři nebudou podle Grocha v ta-
kovém stresu a v případě dvou závažných 
případů se nebudou muset rozhodovat, 
komu dát přednost.

Do komplexního kardiovaskulární-
ho centra přibudou například i  nová 
telemetricky monitorovaná lůžka nebo 
intrakardiální ultrazvuk, který zpřesní 
diagnostiku a  navigaci katetru uvnitř 
dutin srdce. Nemocnice zakoupí také 
bed-side echokardiograf či 3D mapovací 
systémy, které si centrum dosud muselo 
půjčovat z jiných pracovišť.

Projekt je součástí snah o  zajištění 
superspecializované péče pro region 

jižní Moravy v komplexním kardiovas-
kulárním centru ve Fakultní nemocnici 
u sv. Anny v Brně. Podobných center je 
v  Česku jen jedenáct. Jejich účelem je 
nerozptylovat specialisty a špičkové pří-
strojové vybavení do příliš velkého počtu 
pracovišť. Záměr má nejen šetřit nákla-
dy, ale podle ředitele nemocnice Petra 
Košky je výhodný i pro pacienty, kterým 
se na jednom místě dostane komplexní 
a nejkvalitnější péče.

Kardiovaskulární onemocnění posti-
hují srdce a cévy. Projevují se například 
vysokým krevním tlakem, onemocnění-
mi srdce nebo mozkovou mrtvicí. Tato 
onemocnění patří mezi nejčastější pří-
činy úmrtí v Česku – ročně na ně umírá 
více než 50 tisíc osob.

David Povolný

Téma: Poválečné 
vysídlení Němců

Jako rektor Petr Fiala 
končí 1. září. Přečtěte 
si rozhovor o jeho 
působení v čele uni-
verzity, názorech na 
aktuální problémy 
vysokého školství 
a o tom, kde vidí 
místo Masarykovy 
univerzity.
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Měsíčník Masarykovy univerzity

http://info.muni.cz
květen 2011

Nového rektora zvolil 26. dubna akademický senát. Do čela Masarykovy univerzity vybrali senátoři současného prorektora pro 
strategii a vnější vztahy Mikuláše Beka, který získal nadpoloviční většinu hlasů. Funkce se ujme od 1. září poté, co jej jmenuje 
prezident České republiky. Vystřídá tak stávajícího rektora Petra Fialu, jemuž 31. srpna končí druhé funkční období a podle zákona 
už se nemohl o zvolení znovu ucházet. 
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Senát FSS zvolil 
děkana

Má se jím stát dosavadní proděkan 
Břetislav Dančák. 
>> strana 2

V osmdesáti pořád fit? 
Žádný problém

Rozhovor s Lindou Partridge 
o nových objevech v biologii stárnutí.
>> strana 4

>> čtěte rozhovor na straně 5
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Děkanem FSS bude Břetislav Dančák
Nového děkana Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity vybral 
na svém posledním zasedání akademický senát fakulty. Od 1. září tohoto 
roku se jím stane odborník na transatlantické vztahy a americkou 
zahraniční politiku vůči zemím střední Evropy, Břetislav Dančák.

Žádné dobré časy nečekají v příštích letech 
tištěná média. Alespoň podle ekonomického 
novináře Miroslava Motejlka, který koncem 
dubna debatoval nejen se studenty informač-
ních studií a knihovnictví filozofické fakulty 
o současnosti a budoucnosti médií. Prodeje 
novin i časopisů klesají, protože se od nich 
lidé odvracejí a berou zavděk internetovým 
zpravodajstvím. V důsledku toho se snižují 

Motejlek: Je správné, že za dobré informace na webu se platí
i tržby z inzerce, takže majitelé tištěných mé-
dií mají čím dál méně peněz, a to se projevuje 
na kvalitě jejich produktu. 

Minimálně částečným řešením situa-
ce je podle mnohých zpoplatnění obsahu 
zpravodajských portálů, jak to začátkem 
května udělalo devět mediálních organizací 
na Slovensku včetně lídrů novinového trhu, 
deníků SME a Pravda. K tomu se ale české de-
níky a jejich webové odnože zatím takto ploš-
ně nemají. Obávají se, že by kvůli zpoplatnění 
o čtenáře přišly.

Co tedy dělat? „Je to těžká věc. Ke zpoplat-
nění v takové míře, v  jaké by bylo potřeba, 
podle mě v Česku nemůže dojít, protože stá-
vající weby neposkytují tak kvalitní infor-
mace, aby za ně byli čtenáři ochotní platit,“ 
uvedl Motejlek, jehož postoj je pochopitelný 
vzhledem k tomu, co živí jeho – je většinovým 
vlastníkem a provozovatelem webu motejlek.
com. Ten nabízí část obsahu jen uživatelům, 
kteří si zaplatili 12 tisíc korun bez daně ročně. 

Motejlkův web je v Česku pionýrským pro-
jektem. Autor ho vybudoval bez zázemí vel-
kého vydavatelství a od začátku platí, že část 
obsahu je volně přístupná, ale za část uživatel 

platí. Motejlek, který více než deset pracoval 
pro Lidové noviny, se v něm zaměřuje na in-
formace ekonomického charakteru, referuje 
především o  fúzích firem, jejich ziscích či 
ztrátách. „Mým cílem bylo vybudovat web 
se seriózními informacemi ze světa byznysu, 
které se jinde nepíší a u mě se k nim čtenář 
dostane jako první,“ popsal autor a dodal, že 
v současnosti je projekt soběstačný a gene-
ruje i peníze pro další rozvoj. Zatímco dnes 
žije částečně ze zisku z  inzerce a  částečně 
z  předplatného, do  budoucna by se poměr 
měl změnit.

Ale ne směrem k  nárůstu inzerce, jak 
je dnes nejen v  České republice zvykem. 

„Přikláním se k rostoucímu zastoupení článků 
za peníze, chci, aby lidé za dobré informace 
platili, protože bez toho kvalitní žurnalisti-
ku dělat nejde,“ podotkl žurnalista, s  jehož 
názorem se ovšem neztotožňují všichni od-
borníci na média. Nedávno se proti placené-
mu zpravodajství ohradili například editoři 
britského deníku Guardian a týdeníku The 
Sunday Times. Nejčastěji padají argumenty, 
že zpoplatnění brání svobodnému přístupu 
k informacím.

Raději psát pro komunitu 
než pro masu
Podle organizátorů měla být Motejlkova 
přednáška dalším střípkem do  celé roz-
sáhlé debaty. „Je jedním z mála lidí v Česku, 
kteří se mohou fundovaně vyjadřovat k to-
muto přístupu publikování. Může hovořit 
i o shromažďování velmi aktuálních cen-
ných informací v dnešní době, což je pro 
studenty také přínosné,“ zdůvodnila vol-
bu hosta Pavla Kovářová z Kabinetu infor-
mačních studií a knihovnictví Filozofické 
fakulty MU.

Debata se ovšem netočila jen kolem fi-
nancování médií. Došlo i na další tendence 
ve směřování zpravodajství. „Média by se 
měla orientovat více komunitně, a  ne se 
za  každou cenu snažit zaujmout co nejví-
ce lidí. Podle mě je lepší definovat si jasně 
svoji čtenářskou základnu, která je médiu 
věrnější,“ zamyslel se Motejlek a dodal, že 
sám naráží na to, že nikdy nemůže oslovit 
širokou veřejnost, protože na to nemá kapa-
citu, schopnosti ani znalosti, a proto se drží 
výhradně ekonomických témat.

Martina Fojtů 

Z deseti přítomných senátorů jich pro jedi-
ného kandidáta na funkci hlasovalo celkem 
sedm, dva byli proti a jeden se zdržel. K tomu, 
aby mohl Dančák do  funkce nastoupit, už 
chybí jen jmenování od rektora Masarykovy 
univerzity Petra Fialy. Ve funkci tak vystřídá 
sociologa Ladislava Rabušice, jenž už potřetí 
nemohl kandidovat.

Absolvent politologie Břetislav Dančák, 
jenž dnes působí na Katedře mezinárodních 
vztahů a evropských studií FSS MU a jako 
proděkan pro zahraniční vztahy, chce svůj 
mandát využít především k  posilování tří 
základních konsenzů. „Mým cílem bude usi-
lovat o harmonický vztah mezi obory, mezi 
výukou a  výzkumem a  mezi generacemi. 
Díky těmto konsenzům se fakulta dnes drží 
na  špici mezi sociálněvědními fakultami 
a jen díky nim bude schopna čelit výzvám, 
které budou přicházet,“ uvedl Dančák.

Co má přesně budoucí děkan na  mysli? 
V  prvním bodě se chce postarat o  vyvažo-
vání zájmů větších a  menších, tradičních 
a nových oborů na fakultě. „Bez toho nejsme 
schopni nabízet dostatečně široké spektrum 

předmětů a oborů, což by znamenalo, že bu-
deme méně atraktivní pro potenciální stu-
denty a také zaměstnance z řad akademiků,“ 
vysvětlil.

Ve druhém bodě má v úmyslu zaměřit se 
na  posilování harmonického vztahu mezi 
výzkumem a  výukou. Podle Dančáka má 
totiž fakulta sociálních studií zvláštní posta-
vení mezi srovnatelnými pracovišti v České 
republice i  díky tomu, že se jí vědu a  vý-
zkum daří velmi dobře spojovat s výukou, 
což je ku prospěchu studentům i akademi-
kům. Všechny zainteresované strany se tak 
mohou vzájemně obohacovat a posilovat své 
kompetence.

Třetí velký bod programu budoucího dě-
kana je péče o vztahy mezi různými genera-
cemi akademických pracovníků. Podstatou 
mezigeneračního konsenzu je podle něj za-
bránění vzniku generačních bariér, a to při 
vzájemném respektu ke zkušenostem starších 
kolegů a současném rozvíjení mladých talen-
tů. „Nechci, aby se stalo něco podobného jako 
na některých jiných fakultách v České repub-
lice, kde se nedostatečně podporoval postup 

>> dokončení článku ze strany 1
efektivitu a  rozpočtovou stabilitu univer-
zity. „Univerzita by ale měla vedle hledání 
vnitřních finančních rezerv také aktivně 
ovlivňovat současnou diskusi o diferenciaci 
českého vysokého školství i o způsobu jeho 
financování a usilovat o to, aby získala v sys-
tému českého terciárního vzdělávání pozici 
odpovídající jejímu výzkumnému zaměře-
ní,“ upřesnil Bek.

Mikuláše Beka v kandidatuře podporoval 
současný rektor Petr Fiala, který nově zvo-
lenému kandidátovi popřál, aby univerzitu 
dokázal řídit co nejlépe k jejímu prospěchu. 
Ocenil i kvalitu předvolební kampaně, která 
přinesla v dějinách Masarykovy univerzity 
nevídaně vysoký počet kandidátů. „Pro uni-
verzitu je dobře, že se našlo pět osobností, 
které vedly důstojnou kampaň založenou 
na argumentech a věcných diskusích, i  to, 
že samotný volební akt se odehrál v kulturní 
atmosféře. Jsem také potěšen, že byl vybrán 
kandidát, kterého jsem navrhoval a podpo-
roval,“ řekl Fiala. 

Mikuláš Bek se stane v pořadí třiatřicátým 
rektorem Masarykovy univerzity. Od pádu 
totalitního režimu v čele druhé největší uni-
verzity stáli bohemista Milan Jelínek, fyzik 
Eduard Schmidt, informatik Jiří Zlatuška 
a politolog Petr Fiala. David Povolný

Ověřování znalostí a  dovedností mediků 
v praxi má jednu zásadní nevýhodu. Pokud 
udělají chybu, mohou ohrozit lidské životy. 
Pomoci s tímto problémem má nová multi-
mediální učebna pro výuku chirurgických 
oborů na Lékařské fakultě MU, která vznik-
la v areálu Fakultní nemocnice u svaté Anny.

V  učebně je k  dispozici deset počítačo-
vých sestav vybavených interaktivním 
testovacím systémem, který umožňuje si-
mulovat postupy při léčbě chirurgicky ne-
mocných pacientů. Procvičování a testování 
je postaveno na výběru možností, které mají 
napodobit rozhodování, jež se velmi podo-
bá reálné situaci. 

Nová multimediální učebna je výsledkem 
projektu na zkvalitnění praktické výuky chi-
rurgických oborů na Lékařské fakultě MU. 
I. chirurgická klinika získala v roce 2010 cel-
kem 1,75 milionu korun na projekt z Fondu 
rozvoje vysokých škol. Dalšími 3,5 miliony 
korun přispěla nemocnice na úpravu a vy-
bavení učebny z vlastních zdrojů. 

David Povolný

Budoucím chirurgům 
pomůže s nácvikem 
nová učebna

Členka Studentské 
komory Akademického 
senátu MU Veronika 
Kudrová volí ve třetím 
kole rektora univerzity.
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Bojovník proti trestu 
smrti obdržel zlatou 
medaili
Zlatou medaili Masarykovy univerzity ob-
držel Robert Badinter, právník a  bývalý 
francouzský ministr spravedlnosti, který 
je známý především díky svému boji proti 
trestu smrti. Při jeho návštěvě právnické fa-
kulty 29. dubna mu medaili předala děkanka 
Naděžda Rozehnalová. 

Profesor Badinter, díky němuž byl v roce 
1981 zrušen trest smrti ve Francii, ve svých 
83 letech pokračuje v boji proti trestu smrti 
v Číně a Spojených státech. 

-pp-

mladších akademiků do  vyšších akademic-
kých stupňů. Tato fakulta se vždy držela zása-
dy, že pro zvyšování akademických hodností 

je rozhodující kvalifikace, nikoliv věk. Chci, 
abychom tuto zásadu ctili i nadále,“ podotkl 
Břetislav Dančák. Martina Fojtů

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.

Šestačtyřicetiletý Mikuláš Bek je v sou-
časnosti prorektorem pro strategii a vněj-
ší vztahy Masarykovy univerzity. Působí 
také v Ústavu hudební vědy Filozofické 
fakulty MU, který v letech 1999−2004 
vedl. Ve své vědecké práci se zaměřuje 
na hudební sociologii a dějiny hudby 
20. století. 
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Téma: Poválečné vysídlení Němců
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„Němci mají oproti Čechům čtyřicet let 
náskok ve  vyrovnávání se s  vlastní mi-
nulostí. Češi se po celou tu dobu zabýva-
li jejím zamlčováním. Jsme tedy vlastně 
stále ještě na začátku,“ uvedl na zahájení 
letošní česko-německé konference v Brně 
diplomat a spisovatel Jiří Gruša.

Odsun Němců si většina lidí dodnes 
spojuje převážně s druhou světovou vál-
kou. Ve skutečnosti však jde o pokračo-
vání dlouhého příběhu, jehož počátky 
můžeme hledat v  utváření moderních 
národů. Období od  poloviny 19. století 
až do poloviny století následujícího lze 
podle historika z Filozofické fakulty MU 
Martina Markela popsat jako hledání 
státoprávního uspořádání českého a ně-
meckého národního státu, včetně snah 
o kulturně-národní homogenizaci. 

„Nejrůznější tendence se ale ve 30. až 
50. letech minulého století zkombinovaly 
s trendem totalitarizace moci a společnos-
ti, jenž byl reakcí na sociálně-hospodář-
ský a mocenský rozvrat způsobený první 
světovou válkou,“ doplňuje pokračování 
příběhu Markel. Výsledkem byl nejdří-
ve pokus o germanizaci a posléze čechi-
zaci českých zemí. „Vítězství a porážka 
ve  druhé světové válce rozhodly o  tom, 
který z  těchto vypjatých cílů se prosa-
dil,“ shrnuje historik, jak se Češi ocitli 
v bodě, v němž uskutečnili odsun Němců, 
kteří ještě na začátku 30. let tvořili více 
než 20 procent obyvatel Československa. 
Protektorátní utrpení Čechů lze v tomto 
kontextu podle Jiřího Gruši vnímat jako 
poslední kapku, která z antipatie udělala 
existenční antagonismus.

Potřeba dávat událostem jasně čitel-
né nálepky patří mezi základní potřeby 
člověka. Správně zvolené slovo totiž do-
káže zásadně proměnit čtení a chápání 
světa. Snad i proto dodnes nekončí spor 
o pojmenování událostí, ke kterým došlo 

Vysídlení Němců v číslech
22 %
obyvatel Československa tvořili 
v roce 1930 lidé hlásící se k německé 
národnosti

3 miliony 
Němců z českého území po 2. světové 
válce utekly, byly vyhnány nebo 
vysídleny

2 miliony 
Čechů, ale i příslušníků dalších národ-
ností zaujaly místo vysídlených Němců 
na opuštěném území

20 tisíc
je potvrzený počet obětí poválečného 
vysídlení Němců

Vědecký popis či jakákoliv 
společenská debata 
o poválečném odsunu Němců 
byly v českém prostředí 
dlouho tabu. K výraznějšímu 
průlomu došlo až po roce 1989. 
Podle historiků jsou ale tyto 
události i přes více než dvacet 
let trvající reflexi zatíženy 
celou řadou mýtů, které 
brání se k událostem věcně 
postavit. 

v českém pohraničí po druhé světové vál-
ce a jež bývají v českém prostředí nejčas-
těji označovány jako odsun Němců. 

„Neměli bychom zbytečně lpět na ná-
lepkách, pokud ale hledáme jedno slovo, 
považuji za nejvhodnější pojem vysídlení. 
Je určitým kompromisem mezi odsunem, 
který je až bagatelizující a degraduje ce-
lou událost na standardní úřední postup, 
a mezi pojmem vyhnání, který má zase 
silný emocionální náboj,“ vysvětluje his-
torik z Filozofické fakulty MU Adrian von 
Arburg.

Objevuje se ještě další pojem, který 
zejména na české straně často budí nega-
tivní emoce. Je jím označení etnická čist-
ka. „Odpor lidí k tomu označení ale plyne 
ze spojování se špatnými kontexty, třeba 
s genocidou. To, co se tady dělo po druhé 
světové válce, rozhodně genocida nebyla, 
ale já etnickou čistku definuji jako fyzic-

ké odstranění nebo přesunutí určitých 
obyvatel podle etnických kritérií,“ uvádí 
Arburg. Z historických fakt je tedy podle 
něj zřejmé, že k takovému výběru v pová-
lečném Československu došlo.

Usmíření a posun k věcné reflexi
Omlouvat se nebo mlčet a zapomenout? 
S oběma postoji se lze v české společnosti 
ve vztahu k vysídlení Němců stále setkat. 
Na omluvu, jež měla vést k usmíření, už 
nicméně došlo, a to na obou stranách. 

Její ztělesnění lze najít v Česko-němec- 
ké deklaraci podepsané v roce 1997 před-
staviteli obou států. Dočíst se v ní mimo 
jiné dá, že Německo lituje utrpení a křivd, 
které Němci způsobili českému lidu na-
cionálněsocialistickými zločiny. A také, 
že česká strana lituje, že poválečným 
vyháněním sudetských Němců, vyvlast-
ňováním a  odnímáním občanství bylo 

Dnes je pro společ-
nost více relevantní, 
co se dělo po od-
sunu Němců – tedy 
znovuosidlování 
pohraničí.

Prolomit standardní česko-německý pří-
běh a osvěžit debatu o odsunu Němců. To 
je cílem švýcarského historika Adriana von 
Arburga z Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity. Spolu s kolegou Tomášem 
Staňkem ze Slezské univerzity v Opavě vy-
dává osmidílnou edici komentovaných do-
bových dokumentů, jež zachycují proměny 
českého pohraničí po druhé světové válce. 

Dala by se vámi vydávaná dokumentace 
považovat za jakési vyvrcholení reflexe 
poválečného odsunu Němců? 

Vydáváním edice Vysídlení Němců a pro-
měny českého pohraničí 1945–1951 rozhodně 
nechceme říct poslední slovo. Naším cílem 
je naopak rozšířit základnu pro další reflexi. 
Za posledních dvacet let vyšla už celá řada 
knih o odsunu, jsou to ale často kompilace 
plné chyb. Během deseti let jsme proto prošli 
šedesát českých archivů, abychom osvěžili 
debaty nejen mezi historiky, ale i ve společ-
nosti, dodáním mnoha nových pohledů 
a  faktů. Výsledkem je komentovaná osmi-
svazková dokumentace, která zahrnuje více 
než tři tisíce pramenů, z nichž většina nikdy 
nebyla publikována.

Současná úroveň debaty o odsunu 
Němců se vám tedy nelíbí? 

Diskurzy, které tady kolují už dvacet let 
a  na  západě ještě déle, jsou pořád stejné 

a v zásadě jen dva. Jeden přístup se omezuje 
na morální rovinu poválečných událostí a 
druhý klade důraz na právní stránku věci 
a  snaží se odsun buď legitimizovat, nebo 
delegitimizovat. To jsou ale dost zúžené 
perspektivy.

O čem bychom se podle vás měli bavit?
Debata by měla být širší. Nemluvit jen 

o  excesech, jak je módou v  poslední době, 
kdy se vytáhnou na  světlo jednotlivé pří-
pady typu Dobronín a  medializují se jako 
detektivka bez vysvětlení celého kontextu. 
Mělo by se zdůrazňovat, že nejde jen o sa-
motný akt odsunu, který je možná drama-
tický, ale pro dnešní společnost daleko méně 
relevantní než to, co se dělo potom – tedy 
znovuosidlování pohraničí. I to je naším cí-
lem – prolomit standardní česko-německý 
příběh. To, co se v  pohraničí po  roce 1945 
dělo, je příběh, který se týká i řady dalších 
etnických a etnokulturních skupin. 

Narazili jste při pátrání v archivech 
na něco, co boří nějaký zavedený mýtus?

Pokud jde například o divoký odsun, našli 
jsme celou řadu pramenů, které ukazují, že 
to nebyl žádný převážně živelný proces, ale 
že vše bylo od začátku plánováno a řízeno 
politickým ústředím a československou ar-
mádou. V edici se například nachází zápis 
z vojenské porady ze začátku června 1945, 
kde prezidenta Beneše informuje ministr 

obrany o prvních zkušenostech s odsunem, 
Beneš poslouchá a pak říká: „Jen tak dál, jen 
dejte pozor, aby se neodsouvali do americké 
zóny, abychom se nedostali do problémů se 
Spojenci.“ Beneš odsun nejpozději k tomuto 
termínu schválil a je to protokolováno. Není 
tedy vůbec možné říci, že o  tom nevěděl. 
Naopak, jak dokládají další prameny, byl 
každodenně informován. 

Kde vidíte kořeny vysídlení Němců? 
Většinou se mluví hlavně o protektorátu.

Rozhodně to nezačalo až protektorátem 
ani mnichovskou dohodou, jak je slyšet čas-
to v  České republice. Samozřejmě že jsou 
obě tyto události pro odsun klíčové, ale pří-
běh má své počátky o více než století dříve. 
Kořeny totiž leží v etnickém nacionalismu, 
ve víře, že české země jsou jen území Čechů, 
a že tudíž jenom Češi mají svébytné právo tu 
žít a všechno jiné je nenormální. Podobně 
exkluzivní nárok existoval i  na  německé 
straně a  naplno se prosadil od  konce tři-
cátých let. S osudnou iluzí, že lidi je třeba 
zaškatulkovat podle nějakých pseudoobjek-
tivních kritérií, tedy podle takzvané etnici-
ty, se setkáváme v Evropě dodnes. To je ale 
cesta do pekel. Dříve nebo později z tohoto 
umělého rozdělování společnosti vzniká 
napětí, které představuje překážku k tomu, 
aby se lidé prostě jen cítili jako rovnoprávní 
a loajální občané svého státu. 

Příčiny vysídlení Němců leží v etnickém nacionalismu
Vysídlení obyvatelstva podle etnic-

kých kritérií je tedy novinka posledních 
dvou století?

Nucené přesuny lidí známe už z babylon-
ských dob. Dlouho v historii k jejich legiti-
mizaci sloužily náboženské důvody. Teprve 
kolem poloviny 19. století se etablovalo 
etnické vnímání sebe a „těch druhých“, je 
to tedy velmi novodobý jev, rozhodně ne-
jde o nic, co by bylo dáno jaksi Bohem a je 
nezměnitelné. I tady ve střední Evropě by-
chom si konečně měli uvědomit, že projekt 
etnického nacionalismu skončil ohrom-
ným fiaskem. Klíčový byl ten okamžik, 
kdy se stát začal angažovat jako manažer 
objektivně nedefinovatelných identit, a to 
v domnění, že kategorizace lidí podle ná-
rodností je něco smysluplného a potřebné-
ho. Ale za trapnou a dětinskou snahu, aby 
člověk „věděl“ nebo jednoznačně deklaroval, 
jestli je Němcem, Čechem či Romem, za to 
platily miliony lidí velmi těžce, často i živo-
tem. Přitom je taková humanitní zoologie 
úplně zbytečná. Je legitimní a  z  hlediska 
administrativy i nutné, aby státní autority 
věděly, jaké mají občané mateřštiny, jestli 
obyvatelé dodržují zákony a  ústavu. Ale 
jaké mají přesně identity? Respektujme to 
jako jejich soukromou věc. 

David Povolný
>> více k tématu na http://info.muni.cz

způsobeno mnoho utrpení nevinným 
lidem. „Hříchy otců se nesmějí přenášet 
na syny a vnuky už by to nemělo vůbec 
trápit,“ uvedl na česko-německé konfe-
renci Jiří Gruša, který u vzniku deklara-
ce stál.

Podle historiků nicméně odsun zů-
stává tématem, které stále vyžaduje po-
zornost vědců. Není totiž stále důsledně 
zpracováno a zdokumentováno. „Existuje 
ještě mnoho pramenů, které nikdo nevi-
děl, a je naše morální povinnost je všech-
ny prozkoumat a zaznamenat. Už proto, 
že nikdy nevíte, jestli v archivech přežijí,“ 
vysvětluje von Arburg. Historik Tomáš 
Dvořák k tomu dodává, že stále existují 
velké rezervy, pokud jde o  promítnutí 
výsledků výzkumu odsunu a osidlování 
pohraničí do výkladu problémů vývoje 
poválečného státu a společnosti.

David Povolný
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Poslední výzkumy však ukazují, že je mož-
né stárnout a  zůstat zdravý, nezávislý 
a  aktivní. „Nedokážeme zpomalit proces 
stárnutí. Můžeme ale docílit toho, že lidé, 
i  když budou stárnout, budou zdravější,” 
říká Linda Partridge, která vede Institut 
zdravého stárnutí na  University College 
v  Londýně a  na  začátku dubna přednáše-
la na Masarykově univerzitě v rámci cyklu 
Mendel Lectures. 

Podíl lidí starších šedesáti pět let v naší 
společnosti stále roste. Váš obor biologie 
stárnutí tedy musí prožívat přímo boom. 

Ano, potřebujeme najít cesty, jak zlepšit 
zdraví stárnoucích lidí, protože hlavní podíl 
v zátěži zdravotního systému mají pravě staří 
lidé. V poslední době tak náš obor prochází 
revolucí a nabízí významné vědecké příleži-
tosti. Čím dál více laboratoří se začíná zabý-
vat výzkumem stárnutí. 

Je tedy jedním z vašich cílů najít způ-
sob, jak zpomalit stárnutí?

Zatím ne tak docela. Nebyli jsme schop-
ni najít konkrétní mechanismy, které by 
zpomalily proces stárnutí, prostě proto, že 
nejde o jeden obecný proces, ale velmi kom-
plikovaný systém. Ukazuje se ale, že posled-
ní výzkumy tento pesimistický předpoklad 
nabourávají. 

Bude tedy možné proces stárnutí 
nějak kontrolovat?

K  našemu velkému překvapení jsme při 
práci s laboratorními zvířaty, jako jsou červi, 
octomilky a myši, zjistili, že můžeme provést 
velmi jednoduchou změnu v jednom jediném 
genu, a  tím nejen prodloužit život zvířete. 
Zdá se totiž také, že je možné napadnout pro-
ces stárnutí touto genovou mutací, a zároveň 
i zlepšit zdraví zvířete, když zestárne. Zvíře 
vykazuje skutečně širokospektré zlepšení 
svého zdraví během středního a vyššího věku 
napříč různými systémy.

Našli jste už konkrétní důkaz, nebo jde 
zatím jen o hypotézu? 

Důkazů už máme hodně. Například můj 
kolega v Londýně dokázal prodloužit život 
myši o třicet procent oproti průměrné délce 
jejího života. Navíc se u takto staré myši zlep-
šily různé systémy: například imunitní profil 
byl lepší, kůže i  kosti vykazovaly zlepšení. 
Nyní jsme velmi zvědaví, jak daná mutace 
genů přesně funguje a které systémy přímo 
zasahuje. Chtěli bychom také porozumět 
tomu, jestli vykazuje i  takzvanou evoluční 
konzervaci. 

Co evoluční konzervace znamená?
Jde o to, zda existují stejné procesy způ-

sobující stárnutí u  různých organismů. 
Zatím se zdá, že ano. Hlavní otázkou je 

Jednu konferenci uspořádali v  Brně začát-
kem dubna studenti Masarykovy univerzi-
ty, na druhé se pod patronátem Masarykova 
onkologického ústavu na konci dubna sešli 
odborníci. Obě skupiny však řešily totéž. 
Onemocnění zvané rakovina. Proč ji dostá-
vá čím dál více lidí, jak ji co nejrychleji roz-
poznat, a především jakými způsoby ji léčit, 
aby se pacient nádoru zbavil a nevrátil se mu.

Ne, ani na jedné akci nikdo nepřišel s pře-
vratným objevem, který by problémy spoje-
né s léčbou rakoviny, jimiž se po celém světě 
zabývají tisíce odborníků, rázem vyřešil. 
Pokroky v  léčbě ovšem existují. Nejvíce 
nadějí vědci momentálně vkládají do biolo-
gické léčby. „Někdy se jí říká i léčba cílená, 
protože zasahuje prakticky jen buňku nádo-
rovou, a ne okolní zdravé. To je negativum 
chemoterapie, která cílí na  mladé buňky, 
a způsobuje tak řadu nežádoucích účinků,“ 
naznačuje ředitel Masarykova onkologické-
ho ústavu Jiří Vorlíček, který zároveň působí 
jako předseda České onkologické společnosti 
a pedagog na Lékařské fakultě Masarykovy 
univerzity. 

Základ úspěchu: přijít včas
Druhů rakoviny existuje mnoho a  hodně 
je také způsobů, jakými se lékaři snaží pa-
cienta nemoci zbavit. Léčí se buď chirur-
gicky, ozařováním či internistickou léčbou, 
do  které patří chemoterapie, hormonální 
terapie a právě biologická léčba. Nedá se ov-
šem jednoznačně říct, která metoda je neje-
fektivnější. „Na počáteční stadia je nejlepší 
chirurgická léčba. Často se nádor vyoperuje 
a není nutné dělat nic dalšího nebo jsou dal-
ší postupy jednoduché. Proto tak často zdů-
razňujeme, že je potřeba objevit nádor včas,“ 
upozorňuje Vorlíček a dodává, že jen takový 
nádor je možné vyléčit. „Ten, který je ve dru-
hém stadiu, je možné vyléčit často, ve třetím 
méně často a ve čtvrtém stadiu už to možné 
není. V tom případě pečujeme o to, aby měl 
pacient zbytek života co nejlepší.“

Nejčastěji se ovšem zmíněné postupy 
kombinují. Většina má totiž omezení. Třeba 
taková, že ozáření zasahuje okolní zdravou 
tkáň. Ačkoliv i to se daří redukovat. Vyvíjejí 
se sofistikovanější chirurgické postupy, mo-
dernější anestezie či antibiotika a rozvinula 

se také radioterapie. „Dnes umíme nádor 
ozařovat s  přesností jednoho milimetru 
a respektovat i to, že pacient dýchá a tím se 
orgán mírně posunuje. Také v tomto případě 
dokážeme ozařovat jen to, co chceme,“ podo-
týká Vorlíček.

Co podle jeho slov stagnuje, to je naopak 
chemoterapie. Právě to tak trochu kompen-
zuje nástup biologické léčby. 

Díky čemu funguje? Biologické léčivo 
působí jen v určitých případech, které mů-
žeme zjistit pomocí vyšetření nádorových 
markerů neboli znaků. Proto je nutné mít 
o  nádoru informace až na  molekulární 
úrovni, aby bylo jasné, co přesně se v buň-
ce děje, a kde tedy lék bude působit. „Nové 
postupy souvisí s  celkovým přístupem, 
kdy se prosazuje tzv. personalizovaná léč-
ba. Dříve existovala například souhrnná 
diagnóza rakovina prsu, dnes rozlišujeme 
sedm, osm, možná až deset druhů karci-
nomu prsu. Podle druhu pak šijeme léčbu 
na míru a postup je efektivnější,“ vysvětluje 
ředitel Masarykova onkologického ústavu.  
 Úspěchy podnítily řadu vědců i  výzkum-

V osmdesáti pořád fit? Žádný problém 

samozřejmě, zda tato zjištění, která jsme 
učinili u zvířat, můžeme aplikovat i pro 
lidský organismus, abychom mohli za-
sáhnout do lidského stárnutí léky. Je teď 
opravdu velmi vzrušující se tímto téma-
tem dále zabývat. 

Budeme tedy žít déle?
Prodloužení délky života by mohl být 

vedlejší efekt výzkumů, ale lidé dnes stej-

ně žijí déle než dříve. Hlavním cílem naše-
ho výzkumu je učinit lidi během stárnutí 
zdravější, a to s využitím poznatků získa-
ných na laboratorních zvířatech, jejich pře-
ložení pro lidský organismus a převedení 
do podoby léků. Chtěli bychom tedy zlepšit 
kvalitu lidského života ve fázi, kdy se už 
chýlí ke konci. 

Petra Polčáková

Vědci sází na biologickou léčbu rakoviny, optimismus ale krotí
ných týmů, aby se cestou vývoje biologic-
kých léčiv dali také. V preklinických studiích 
řada vykazuje slibné výsledky, ale to podle 
Jiřího Vorlíčka nemusí vůbec nic znamenat. 
A drtivá většina testů to bohužel potvrzuje. 

„Každý rok se po celém světě nachází tisíce 
molekul, které by teoreticky mohly fungovat 
jako protinádorový lék. Každá se nejdříve 
zkouší na tkáňových kulturách, a pokud za-
bije nějakou nádorovou buňku, pak dostane 
šanci v  dalším výzkumu. Kdykoliv se ale 
může ukázat, že jde například o látku příliš 
toxickou nebo málo účinnou,“ krotí Vorlíček 
optimismus.

Vývoj jednoho léku proti rakovině trvá 
kolem deseti až dvanácti let. Po tkáňových 
kulturách se totiž zkouší na zvířatech, pak 
přichází na řadu tři fáze klinických studií 
na  lidech. A ani když se nový lék dostane 
na trh, nemusí být vyhráno. Může se stát, 
že je z něj brzy stažen, protože ani důklad-
né testy nemusí odhalit všechny nežádoucí 
účinky nebo léčebné účinky nesplní původ-
ní očekávání.

Martina Fojtů

Nadějné testy 
často nic nezna-
menají. Vývoj 
léku proti rako-
vině trvá kolem 
10 až 12 let. 
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Evropská populace stárne – podle statistik se v České republice 
počet lidí starších 65 let do roku 2050 více než zdvojnásobí. Stárnutí 
a nemoci, které jsou s ním spojeny, s sebou nepřinášejí jen obrovskou 
zátěž pro systém zdravotní péče, ale také pokles kvality života, ztrátu 
sociálních kontaktů, ekonomické a další problémy. 

Jak logickými úlohami nenudit, ale ani neotrávit
Odvěkým problémem tvůrců logických 
úloh, nejrůznějších her a  šifer je najít 
správnou míru obtížnosti. Každý asi zná 
ten pocit, kdy řešení problému vzdá, pro-

tože mu prostě připadá příliš těžký, nebo 
ho naopak nějaké úlohy přestanou bavit, 
protože snadno prokoukne jejich princip. 
Najít zlatou střední cestu není pro jejich 
tvůrce jednoduše vůbec snadné.

Podobná zkušenost stojí i  za  výzku-
mem týmu Radka Pelánka z Fakulty in-
formatiky MU, který se snaží přijít na to, 
jaké faktory obecně ovlivňují obtížnost 
řešení problémů a jak lze tuto obtížnost 
předpovídat. „Sám se aktivně podílím 
na  přípravě nejrůznějších šifrovacích 
her a  moc dobře vím, jak náročné je 
správně odhadnout obtížnost nově vy-
tvořené úlohy,“ vysvětluje Pelánek. 

Výzkumem Sudoku ke zlepšení 
výuky
Nejde ale jen o hry. Výzkumníci se snaží 
získat poznatky, které by se daly uplat-
nit v pedagogické praxi. Se svým týmem 
Pelánek sice sbírá data třeba o tom, jak 

lidé postupují při řešení logických her, 
jako je sudoku nebo sokoban, na zákla-
dě  takto shromážděných údajů se pak 
ale pokouší vytvářet obecné počítačové 
modely, jež se při řešení úloh snaží re-
produkovat lidské chování. 

K čemu je to dobré? „Na základě mo-
delů lidského chování vytváříme metri-
ky, které umožňují odhadovat obtížnost 
nově vytvořených úloh,“ uvádí Pelánek. 
Co si představit pod takovou metrikou 
obtížnosti? V  případě sudoku je intui-
tivní metrikou například počet políček 
vyplněných v  zadání. Čím víc je jich 
prázdných, tím větší obtížnost je stano-
vena. Výzkumníci však mají k dispozici 
rozsáhlá data o více než tisícovce úloh 
sudoku, která ukazují, že tak jednoduchá 
metrika funguje velmi nepřesně. 

„Když řešíte nějakou úlohu, podstatné 
není jen to, jak obtížné logické techniky 
musíte uplatnit, ale také to, jak náročné 

je vůbec najít místo, kde můžete techni-
ku aplikovat,“ říká Pelánek a doplňuje, 
že výzkum proto sleduje i posloupnost, 
v jaké lidé políčka v sudoku vyplňují. 

Program navrhne studentovi 
cvičení na míru
Data pro počítačové modely tým vý-
zkumníků sbírá pomocí projektu 
Problem solving Tutor na  webových 
stránkách tutor.fi.muni.cz. Prozatím 
zde shromažďují údaje o řešení jednodu-
chých logických úloh. Do budoucna však 
plánují, že se z  jejich tutora stane pod-
půrný pedagogický nástroj, který bude 
sloužit například k  procvičování pro-
gramátorských úloh. „Představujeme si, 
že pedagog navrhne úlohy, které do tu-
tora nahraje. Systém pak zanalyzuje je-
jich obtížnosti a vybaven touto znalostí 
dokáže navrhovat studentům cvičení 
na míru,“ vysvětluje Pelánek.

V praxi by to mohlo vypadat tak, že 
program pozná, jak je konkrétní student 
ve cvičeních zdatný. Tomu pomalejšímu 
bude proto dávat takové úkoly, aby si 
více procvičil základy, a  nebude ho za-
těžovat těmi příliš obtížnými. A naopak, 
pokud bude někdo rychlejší, systém ho 
nebude zdržovat jednoduchými příklady 
a doporučí mu hned ty složitější.

Pelánek však mírní představy o vytvo-
ření umělé inteligence, která by mohla 
nahradit učitele. „Snažíme se, aby naše 
poznatky byly co nejobecnější a přeno-
sitelné. Nesměřujeme ale zdaleka k vy-
tvoření nějaké umělé neuronové sítě, 
která se učením jednoho typu logických 
úloh dokáže sama postavit k odvozová-
ní obtížnosti u  jiného typu problému. 
Postupně ale pronikáme k  poznání ně-
kterých základních principů řešení pro-
blémů,“ říká Pelánek.

David Povolný

Schéma ukazuje, jak lidé přistupovali 
k luštění sudoku. Čím tmavší pole, tím 
později jej vyplnili.



Máme předpoklady stát se 
nadprůměrnou evropskou univerzitou
I když si většina lidí myslí, že zvolením nového rektora začíná pro toho současného letní volno, není to vůbec tak. Petr Fiala má před sebou ještě více než tři měsíce 
práce. Očekává se schválení miliardových projektů, jako je například CEITEC, začínají se řešit otázky rozpočtu, mění se studijní řád.

„Ve své funkci končím až 31. srpna. Odpočívat 
nepotřebuji a těším se na další práci,“ říká 
současný rektor Petr Fiala, který předá 1. září 
pomyslné rektorské žezlo svému nástupci, 
Mikuláši Bekovi. 

Když se podíváte na své působení 
ve funkci rektora, v čem jste za těch 
sedm let jiný? 

Nepochybně mám víc zkušeností. To je ale, 
doufám, to jediné, co se změnilo. Ovšem, zda 
jsem se změnil, musí posoudit spíše lidé ko-
lem mě.

Zvolen jste byl v devětatřiceti a stal 
jste se nejmladším rektorem v novodobé 
historii českého vysokého školství. Jaké 
byly vaše začátky?

Nastupoval jsem velmi mladý, ale doufám, 
že i  jako mladý končím. Začátky ovšem ne-
byly jednoduché. Měl jsem samozřejmě zku-
šenosti z různých funkcí, ale pozice rektora 
takto velké univerzity bylo něco zcela jiného. 

Co vás na začátku nejvíc překvapilo?
Největším překvapením byla časová ná-

ročnost. Nepočítal jsem s tím, že funkce vy-
žaduje nejen veškerý čas, ale že spotřebuje 
i většinu mé tvůrčí kapacity. Původně jsem 
měl i ambici učit, to se ale záhy ukázalo jako 
nereálné. Brzy jsem také zjistil, že některé 
věci, o nichž jsem si myslel, že jsou již vyře-
šeny, vyžadují ještě mnoho úsilí, aby vůbec 
mohly být realizovány. Nejvýraznějším pří-
kladem byl kampus. 

O co šlo?
Když jsem nastoupil, položili jsme základ-

ní kámen. Ukázalo se ale, že projekt vlivem 
různých okolností nebyl ve stavu, aby se dalo 
pokračovat. Hodně času jsem tedy v prvních 
dvou letech věnoval i tomu, aby projekt kam-
pusu vůbec mohl být realizován. Úkolů ale 
bylo víc. Zpočátku jsem se velmi staral i o to, 
aby se zlepšila komunikace uvnitř univerzity, 
vytvořilo se přátelštější prostředí, vzrostla 
důvěra mezi fakultami, aby univerzita byla 
více propojená a lidé byli hrdí na to, že na ní 
pracují. Nově jsme také vytvářeli některé 
typy činností, například vnější vztahy a mar-
keting. Ostatně také časopis muni.cz, který 
nyní tak úspěšně rozvíjíte, byl jedním z mých 
nápadů, který bylo nutno uvést v život.

Udělal byste něco jinak?
To ne. Ale myslím, že to jsou opět věci, kte-

ré musí posuzovat jiní. Většinu rozhodnutí, 
které jsem měl příležitost s  kolegy udělat, 
považuji za adekvátní době a situaci. 

Přesto, neobjevilo se něco, s čím nejste 
spokojený, co se nepodařilo dořešit?

Je toho více, ale zmíním dvě věci. Za  ce-
lou dobu mého působení, i když jsem se o to 
hodně snažil, se nepodařilo zajistit financo-
vání rekonstrukce filozofické fakulty, která 
to nutně potřebuje. Snad se dočkám toho, že 
tento nedostatek bude díky projektům, jež 
jsme připravili, vyřešen. Hodně jsem se také 
potýkal s prohlubující se administrativní zá-
těží. Snažil jsem se dělat všechno pro to, aby se 
byrokracie na univerzitě snižovala. Dokonce 
jsem nechal před dvěma lety provést exter-
ní „antibyrokratický audit“, abychom ověřili, 
které procesy by šlo zjednodušit. Výsledky ale 
nejsou příliš pozitivní. Nejspíš je to také tím, 
že evropské i české prostředí se komplikuje 
a věci nejsou ovlivnitelné zevnitř univerzity. 
Z toho nemám dobrý pocit. 

Když se podíváte na to, kde univerzita 
byla, když jste nastupoval, a kde je dnes, 
z čeho máte naopak radost?

Z  toho, jak se univerzita rozvinula a  vý-
razně integrovala. Mohu jmenovat řadu jed-
notlivostí: postavili jsme kampus, dokázali 
se připravit na evropské strukturální fondy 
a úspěšně je využíváme, podařilo se vytvořit 
jednotné studijní prostředí, jsme nejžáda-
nější českou vysokou školou, máme výborné 
výsledky ve  výzkumu. Hlavní je ale celko-
vý stav univerzity, jakou má pověst, pozici 
a dynamiku. 

O atmosféře na univerzitě svědčí i vol-
ba nového rektora. Přihlásil se historic-

ky nejvyšší počet kandidátů, konaly se 
četné diskuse, zapojili se studenti. 

To určitě, a nepopírám, že mi volba uděla-
la radost i v tom, že ve finále spolu soutěžili 
dva z mých nejbližších spolupracovníků a že 
zvítězil kandidát, kterého jsem navrhl a pod-
poroval, což do jisté míry vypovídá o tom, že 
univerzitní veřejnost si přeje pokračování 
koncepce, kterou jsme v  posledních sedmi 
letech realizovali. Prorektor Bek jistě bude 
řadu věcí dělat jinak, každopádně už se těším 
na to, až převezme vedení univerzity a bude 
ji podle svých představ rozvíjet. 

S čím se bude muset váš nástupce 
vypořádat nejdřív?

Jednou z  největších aktuálních výzev je 
dobře zvládnout projekty v  rámci evrop-
ských strukturálních fondů. Otázek, které 

se jistě ještě vynoří, ale bude celá řada, a ne-
pochybuji o tom, že některé budou i velmi 
překvapivé. S čím se určitě bude potýkat, je 

„tekuté“, nestabilní, a přitom stále administ-
rativně náročnější prostředí v oblasti výzku-
mu i terciárního vzdělávání. Návrh nového 
vysokoškolského zákona si jistě také vyžádá 
hodně pozornosti.

Neustále se snižuje počet prostředků, 
které univerzity od státu dostávají. Bude 
to problém?

Problém výrazného snížení příspěvku 
na  jednoho studenta je hlavně v  tom, že 
z těchto peněz se zajišťují základní činnosti 
univerzity. Univerzita samozřejmě získává 
stále víc prostředků i z jiných zdrojů: výzku-
mu, strukturálních fondů a z vlastní hospo-
dářské činnosti, ty už ale mají velmi přesné, 
konkrétní určení. 

Může tedy univerzita udržet kvalitu 
při klesajícím přísunu peněz od státu? 

Univerzita musí získat od  státu takové 
množství finančních prostředků, aby moh-
la zajistit kvalitní výuku opřenou o vlastní 
výzkumnou činnost. Přece jen jsme veřejná 
vysoká škola. Peníze z dalších zdrojů, třeba 
ze spolupráce s firmami, jsou prostředky na-
víc a mohou pomoci budovat infrastrukturu, 
rozvíjet některé typy výzkumu. 

Pro získávání prostředků ze soukromých 
zdrojů a podnikatelské sféry ale ještě v České 
republice nemáme nastavenou kulturu nejen 
na straně vysokých škol, ale ani podnikatel-
ských subjektů. Bude to dlouhý proces, než 
se zde podaří vytvořit vhodné prostředí. Celý 
systém získávání dalších financí ale může 
fungovat jen tehdy, pokud je univerzitě od-
povídajícím způsobem uhrazena z veřejných 

zdrojů její veřejná služba. Institucionální 
prostředky podmiňují získávání účelových. 
Tak tomu prostě je.

Ministerstvo plánuje, že by třetina 
přiděleného rozpočtu závisela na hod-
nocení kvality univerzity. Byl by to pro 
Masarykovu univerzitu problém?

To, že se ve  financování vzdělávací a  vý-
zkumné činnosti posilují kvalitativní prvky, 
je nepochybně dobře. Přispívá to k diferen-
ciaci vysokých škol. Pokud jsou kvalitativní 
prvky nastaveny dobře, prostředí to jenom 
prospívá. Pro Masarykovu univerzitu nejsou 
žádná kvalitativní kritéria v souhrnu nebez-
pečná. Jsme v českém prostředí nadprůměr-
ně dobří prakticky ve všech typech činností, 
které se zohledňují. Proto je pro nás zavedení 
kvalitativních kritérií vcelku výhodné.

Považujete za problém současnou ma-
sovost studia na vysokých školách, kde 
studuje už více než polovina populační-
ho ročníku?

Otázky, jestli je dobré, že vysokoškolské 
vzdělání je masové, se objevují neustále, jako 
by dnes existovala jiná možnost. Společnost 
se tímto způsobem rozvinula, jde o obecný 
proces pozorovatelný všude ve světě. Nyní 
už nemůžeme vrátit vysokoškolské vzdělání 
jen elitám. Je ale důležité zajistit, aby masové 
vzdělávání, které proměňuje podobu vysoko-
školského studia, mělo vysokou kvalitu. A to 
není úplně snadný úkol. 

Takže stát by podle vás neměl regulo-
vat počet studentů obecně? 

Většina rektorů i politiků je přesvědčena 
o  tom, že stát počet studentů na  vysokých 
školách regulovat má. Já si nejsem jist, že to 
vůbec jde. Pokud si někdo myslí, že když stát 
omezí počet studentů na  veřejných a  stát-
ních vysokých školách, bude méně vysoko-
školáků, mýlí se. Lidé jsou dnes připraveni 
za vysokoškolské vzdělání zaplatit, a jestliže 
omezíme nabídku veřejných vysokých škol, 
nepochybně se najdou ty soukromé, které bu-
dou vzdělání nabízet. Je ale pravda, že podíl 
populačního ročníku na vysokých školách už 
překračuje rozumnou míru. Určité přibrzdě-
ní je na místě. 

Myslíte tím například snížit počet 
studentů v magisterském studiu?

Ano. To, že tolik lidí získává magisterský 
a doktorský stupeň vzdělání, není užitečné 
ani pro studenty samotné, ani pro společ-
nost. Nepochybně by se měla široká nabídka 
ve  vyšších stupních redukovat, především 
na školách, které nejsou dostatečně kvalitní. 

Mohlo by být jedním z regulačních 
mechanismů školné?

Očekávat od školného, že by výrazně ma-
sovost vysokoškolského vzdělání omezilo, 
nemůžeme. Když se podíváme na  segment 
soukromého vysokého školství, vidíme, že se 
velmi dynamicky rozvíjí. Přesto by ale školné 
nepochybně mohlo hrát roli určitého regulač-
ního nástroje a mohlo se stát něčím, co moti-
vuje k větší odpovědnosti za vlastní studium.

Kde vidíte místo Masarykovy univer-
zity za dalších sedm let?

Pro nás je české prostředí zajímavé, ale už 
by pro nás nemělo být určující, v řadě procesů 
musíme být srovnatelní hlavně v evropském 
prostředí. Za dalších sedm let bychom měli 
být nadprůměrně dobrou evropskou uni-
verzitou a minimálně se blížit prvním třem 

stovkám světových univerzit. Předpoklady 
pro to máme. 

Nový rektor už byl zvolen, co teď čeká 
vás? 

Odpočívat se nechystám, jsem si vědom 
své odpovědnosti do 31. srpna, a do té doby 
budu sloužit univerzitě naplno. Univerzita 
ve  zbývajících měsících musí dořešit řadu 
důležitých věcí – očekáváme rozhodnutí o fi-
nancování velkých projektů z  evropských 
strukturálních fondů a potřebujeme je hned 
začít realizovat. Jsme v situaci, kdy se nedá 
promarnit ani den, vzhledem k  tomu, jak 
dlouho nebylo ministerstvo schopné rozhod-
nout. Připravuje se novela studijního a zku-
šebního řádu a řada dalších dílčích kroků. 

Co budete dělat, až 1. září skončíte 
ve funkci?

V tuto chvíli se přede mnou otevírají zhru-
ba dvě cesty. Dostal jsem nabídku od příštího 
rektora, abych se nadále podílel na rozvoji 
univerzity. Vážím si toho a  mám pocit, že 
bych to dělal rád. Chtěl bych se také více vě-
novat vědecké práci, výzkumnému institutu 
a  svým studentům na  fakultě. Nezastírám 
ale, že mám i jiné nabídky, které by zname-
naly nebýt v příštím období tak úzce spojen 
s univerzitou. Zatím tedy nedokáži na vaši 
otázku přesně odpovědět. Ale možná to ani 
není v tuto chvíli důležité. Důležité je, že se 
budu snažit předat Mikuláši Bekovi univerzi-
tu v co nejlepším stavu, alespoň v těch věcech, 
které jsem mohl ovlivnit a za něž odpovídám. 
Prvního září mám narozeniny. A to má mít 
člověk věci v pořádku a má slavit. Budu se ješ-
tě i ve zbytku svého funkčního období snažit 
o to, abych měl co oslavovat. 

Petra Polčáková

Nový 
rektor 
se bude 
muset potýkat 
s nestabilním, 
a přitom stále 
administrativně 
náročnějším 
prostředím v 
oblasti výzkumu 

i vzdělá-
vání.
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Publikace

V  posledním měsíci jsem si několi-
krát připomínal často citovaná slova 
z politického odkazu Aloise Rašína, 
našeho prvního ministra financí: 

„Politika je hrozná, těžká, všichni 
zodpovídáme za osud vlasti; politik 
musí mluviti pravdu, bezohlednou; … 
někdy se musí pravda zamlčeti, když 
ji národ nesnese, vyčkat pravého 
okamžiku, ale pak ji říci bezohledně, 
a to hned, hned.“ Proč se pravda za-
číná stávat v současné české politice 
tak amorfní kategorií? 

Obviňovat z toho naše politiky by 
bylo populární – a laciné. Význační 
politologové Peter Mair a  Richard 
Katz si už před časem všimli, že stra-
nická politika se zásadně proměňuje 
ve většině evropských států. Její in-
stitucionální rámec je stále složitější, 
vznikají nové úřady, ale často i celé 
nové institucionální úrovně politiky. 
Výkon politiky se profesionalizuje 
a politické strany i politici se stávají 
stále více závislí na  státních zdro-
jích. Členská základna a s ní spojená 
vazba na veřejnost se pro ně naopak 
stává méně důležitou. 

Více politiků však neznamená více 
politických rozhodnutí, nebo do-
konce jejich větší reflexivitu. Právě 
naopak: řadu pravomocí v  oblasti 
vytváření politik delegovaly státy 
na evropskou úroveň. Na každoden-
ní politiku má tato kombinace nega-
tivní vliv – možností pro programový 
střet mezi stranami ubývá a z výko-
nu politických funkcí se příležitostně 
stává samoúčel, v němž nejdůležitěj-
ší je politické přežití a udržení úřa-
du. A to je stále obtížnější: politika 

je často až nesnesitelně propojená 
a  k  pádu ministerského předsedy 
dnes postačuje malá změna „za  de-
setinnou čárkou“ politického sys-
tému, který se v důsledku toho, jak 
často rozdávají voliči a členové stran 
karty v různých volbách, neúprosně 
proměňuje. 

V  této situaci si  – slovy zaklada-
tele našeho oboru na MU profesora 
Vladimíra Čermáka  – uvědomují 
soupeři na politickém kolbišti stále 
častěji svůj společný úděl a své spo-
lečné ohrožení, rezignují na  regu-
lérní politickou soutěž ve prospěch 
kartelových praktik a s tím i na říká-
ní „bezohledných pravd“ ve prospěch 
komunikování takové podoby politi-
ky, která už možná vůbec neexistu-
je, ale která jim umožňuje udržovat 
si jistou legitimitu navenek a  činit 
prosazení jiných modelů sociální re-
gulace (ne nezbytně více demokratic-
kých!) méně pravděpodobným.

Pokud srovnáme nedávnou volbu 
kandidáta na funkci rektora Masary- 
kovy univerzity s  pesimistickou 
vizí Maira a Katze, měli bychom být 
rozhodně spokojeni. Došlo ke  stře-
tu odlišných pohledů na to, kam má 
naše univerzita směřovat. Senátoři si 
mohli vybírat z pěti výrazných kan-
didátů, z nichž každý během dlouhé 
kampaně osvědčil svou schopnost 
říkat i bezohlednou pravdu, pokud to 
považoval za správné. I když na uni-
verzitě nemáme tolik voleb, tyto na-
bídly skutečnou volbu – a lze se jen 
těšit na  to, jaké pozitivní důsledky 
pro akademickou kulturu proběhlé 
události ještě budou mít.

Po celá tisíciletí vnímal člověk nebeské 
objekty jako projev látky a sil zcela odliš-
ných od těch, které známe ze Země. Mezi 
nejdůležitější fyzikální poznatky mi-
nulých dvou století však patří závěr, že 
všechny objekty, které pozorujeme na ob-
loze: Slunce, planety, hvězdy i gigantické 
hvězdné soustavy  – galaxie, jsou tvoře-
ny stejnou látkou, jakou známe z vlastní 
zkušenosti. 

Atom vodíku ve sklenici vody na našem 
stole je zcela shodný s  atomem vodíku 
pozorovaným v daleké galaxii, v nitrech 
současných hvězd dnes vznikají prvky, 
které budou možná za  několik miliard 
let součástí planet či snad i živých bytostí. 
Od tohoto poznatku je již jenom krůček 
k  přesvědčení, že je to právě tento typ 

látky, která nás obklopuje, tedy takzvaná 
baryonová hmota, která tvoří tu nejdůle-
žitější součást vesmíru. Vždyť čeho může 
být víc než hvězd, které vidíme? 

Jsou to ale právě nejnovější poznatky 
z astrofyziky, které nás několik posled-
ních desetiletí přesvědčují o opaku: vidi-
telná hmota tvoří pouze střípek našeho 
vesmíru, pouhá čtyři procenta, mnohem 
více je toho, co vidět není: temné látky 
a temné energie.

Poznatky o existenci tmavé či skryté 
látky, která se projevuje pouze svým gra-
vitačním působením a která je zcela ne-
tečná k procházejícímu záření, přicházejí 
z mnoha oblastí astrofyziky. Bez jejího za-
počtení není možné vysvětlit pozorované 
rozložení galaxií ve vesmíru, projevuje se 
při vzájemném působení galaxií a ovliv-
ňuje oběh hvězd v galaxiích. 

Naopak projevy druhé z temných slo-
žek našeho vesmíru, temné energie, jsou 
nenápadnější. Temná energie je patrná 
pouze na velkých vzdálenostech, srovna-

telných se vzdálenostmi, kam dohlédnou 
jen ty největší dalekohledy. Nejnovější 
měření rychlosti rozpínání vesmíru spo-
lu s pozorováním reliktního záření, kte-
ré vzniklo na  počátku vývoje vesmíru, 
podporují domněnku, že temná energie 
souvisí s  jediným volným parametrem 
obecné teorie relativity, s kosmologickou 
konstantou. 

Hledání podstaty temné látky a temné 
energie bude jedním z  nejdůležitějších 
vědeckých úkolů tohoto století, jehož 
řešení se neobejde bez úzké spolupráce 
astrofyziky a teoretické fyziky.

Viditelná hmota tedy není tou nejpod-
statnější složkou vesmíru, je ale asi slož-
kou nejzajímavější. Temná látka a energie 
se projevují zřejmě pouze gravitačně, jed-
na molekula vody má mnohem pestřejší 
chování než celé mračno temné látky. 
A co víc, bez hmoty baryonové, viditelné, 
bychom temnou látku a temnou energii 
vůbec nebyli schopni odhalit. Díky baryo-
nové hmotě je náš vesmír poznatelný.

Ano, organizovat konference je dřina. 
A ano, je třeba tomu obětovat hodně času. 
Ale jde to! A všechno nakonec vyváží vý-
borný pocit z dobře odvedené práce. 

Studentská organizace Biomania, půso-
bící na Přírodovědecké a Lékařské fakultě 
MU, uspořádala ve spolupráci s ústavem 
experimentální biologie letos v dubnu dru-
hý ročník studentské vědecké konference. 
Zatímco v roce 2010 byly hlavním tématem 
geneticky modifikované organismy, letos 
jsme se zaměřili na problematiku rakoviny, 
její výzkum, léčbu a prevenci. 

Zorganizovat v  deseti lidech dvou-
denní setkání pro přibližně sto padesát 
účastníků  – studentů bakalářských, ma-
gisterských a  doktorských programů, 
pozvaných řečníků a  hostů  – není zcela 
jednoduché, ale rozhodně ne nemožné. 
A člověk má nakonec radost, že se všechno 

povedlo. Tedy pokud se zadaří a akce pro-
běhne bez problémů. K tomu je zapotřebí 
především týmová práce a souhra všech 
lidí, kteří se na akci podílejí. 

V  našem týmu jsou jasně definované 
pozice s  přesně vymezenými povinnost-
mi, jejichž plnění si před konferencí pravi-
delně v týdenních intervalech ověřujeme 
na společných schůzkách, které se konají 
v  kreativním prostředí různých brněn-
ských pivních svatostánků. Jednotliví 
členové týmu se věnují sepisování gran-
tových žádostí, komunikaci s  potencio-
nálními sponzory, komunikaci s českými 
a slovenskými vysokými školami, účast-
níky a zvanými hosty, shánění vhodných 
prostor, účetnictví, organizaci dopro-
vodného programu, grafickému zpraco-
vání propagačních materiálů a sborníku 
abstraktů a řadě dalších činností. 

To vše začíná již minimálně půl roku 
před vlastním termínem konference. 
Na této dlouhé cestě se přitom potýkáme 
s  řadou problémů. Asi není třeba zdů-
razňovat, že největší starostí jsou pení-
ze. Díky ochotě Masarykovy univerzity 

podporovat finančně studentské aktivity 
tohoto formátu se nám však zatím poka-
ždé podařilo potřebné prostředky zajistit. 
Nemalou měrou se na konečném rozpočtu 
podílejí i příspěvky od sponzorů, kteří mo-
hou podobné akce na oplátku využít ke své 
vlastní propagaci. 

Domníváme se, že podpora podobných 
studentských aktivit na  Masarykově 
univerzitě má smysl a  věříme, že bude 
do budoucna nejen pokračovat, ale dále se 
prohlubovat. Granty a programy na pod-
poru studentských projektů by měly být 
důležitou součástí vzdělávacího procesu 
na Masarykově univerzitě. Tyto prostřed-
ky uvolňují studentům ruce, dávají jim 
možnost být kreativní a přecházet z pozi-
ce pasivního posluchače přednášek do po-
zice aktivního spoluorganizátora svého 
vlastního vzdělávání. Široká podpora 
studentských projektů různého typu je 
bezpochyby jednou z cest k dalšímu zkva-
litňování výuky a  „životního prostředí“ 
na univerzitě. Toto téma by rozhodně ne-
mělo uniknout pozornosti nového rektora 
a vedení univerzity.

Roman Chytilek,
Katedra politologie FSS MU

Komunikovat 
politiku a říkat 
pravdu

Neviditelné tváře vesmíru

Studentské projekty zkvalitňují univerzitní život 

Jiří Krtička,
Ústav teoretické 
fyziky a astrofyziky 
PřF MU

Pavel Dvořák, 
viceprezident Biomanie

Tomešová Bartáková, Helena: 
Cesta zpátky. Návrat žen 
po rodičovské dovolené na trh 
práce v České republice. Brno: 
Masarykova univerzita, 2009. 240 s. 
ISBN 978-80-210-5012-9
Jak vypadá návrat českých žen na  trh 
práce po rodičovské dovolené? Co ovliv-
ňuje jejich chování? S  jakými se potý-
kají problémy a jak je řeší? Jak se dívají 
na současnou rodinnou politiku v ČR? To 
jsou základní otázky publikace, která se 
zaměřuje právě na problematiku návra-
tu českých žen na pracovní trh po rodi-
čovské dovolené. Autorka rozpracovává 
jak makrosociální souvislosti problema-

tiky, jako jsou institucionální podmínky, 
kulturní kontext a strukturální podmín-
ky pracovního trhu, tak i mikrosociální 
souvislosti Druhou zásadní část tvoří vý-
sledky kvalitativního výzkumu, v němž 
autorka sleduje, jak jsou jednotlivé vlivy 
vnímány samotnými ženami.

Šimíček, Vojtěch (ed.): Právo 
na soukromí. Brno: Mezinárodní 
politologický ústav MU, 2011. 212 s. 
ISBN: 978-80-210-5449-3 
Sborník tvoří 15 samostatných textů 
spojených tématem práva na soukromí. 
Autoři se v nich snaží o hledání právních 
odpovědí na situace, kdy za naše pohod-

lí a blahobyt, ve kterém žijeme, platíme 
velmi vysokou daň: jsme monitorováni 
kamerami, při práci na počítači za sebou 
zanecháváme stopu, které internetové 
stránky jsme navštívili, zapnutý mo-
bil neustále signalizuje náš pohyb, vy-
tvářejí se databáze osobních údajů atd. 
Toto ohrožení soukromí navíc primárně 
nepochází od  státu, nýbrž daleko více 
od  privátních společností. Autoři, kte-
rými jsou především soudci, advokáti 
a akademici, se proto věnují např. otáz-
kám zveřejňování odposlechů, ochrany 
soukromí na internetu, omezení sdělo-
vacích prostředků a zásahů do privátní 
sféry v důsledku sledování pomocí GPS. 
Sborník je určen nejen pro právníky, ale 
i pro širokou laickou veřejnost.

Vacková, Barbora – Ferenčuhová, 
Slavomíra – Galčanová, Lucie: 
Československé město včera a dnes: 
Každodennost – reprezentace – vý-
zkum. Brno: Masarykova univerzita, 
2010. 281 s. ISBN 978-80-87378-44-1
Kniha obsahuje devět textů, jejichž té-
matem je společenská změna sledova-
ná skrze studium městského prostoru, 
proměn jeho organizace, mechanismů 

jeho utváření i  forem správy. Vedle té-
mat městské mobility či diferenciace 
a  segregace urbánního prostoru řeší 
především problematiku významů vklá-
daných do míst jejich uživateli. Proměny 
významů, jež jsou prostorům přisuzo-
vány v průběhu každodenních mezilid-
ských setkání i obecných mocenských či 
politických vyjednávání, jsou důležitým 
projevem sociální změny v (urbánním) 
prostoru – místa zůstávají, ale pro kaž-
dou další generaci mohou znamenat cosi 
jiného. Autoři a autorky dohromady za-
stupují široký badatelský záběr od his-
torie, přes sociologii a  antropologii až 
k sociální geografii. Kniha je proto urče-

na odborníkům a zájemcům o interdisci-
plinární studium města.

Niederle, Rostislav: Pojmy estetiky: 
analytický přístup. Brno: Masary-
kova univerzita, 2010. 158 s. ISBN 
978-80-210-5307-6. 
Text představuje pojmy estetiky, jež se 
váží k pojetí oboru jako teorie umělecké 
kritiky. Snahou o argumentaci chce být 
text řazen do širokého proudu analytic-
ké estetiky. Metodou je jednak výklad 
věcných či historických souvislostí – to 
platí pro pojmy tradiční, jednak analýza 
pojmů – těch, které byly jako odborné 
termíny zavedeny relativně nedávno. 
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Pro básníka žádné školy neexistují
Básník Jiří Kuběna, vlastním jménem Jiří Paukert, je jednou ze zásadních postav české 
literatury druhé poloviny 20. století. Spolu s osobnostmi, jako je Václav Havel nebo Věra 
Linhartová, patří mezi představitele generace tzv. Šestatřicátníků, a letos tak oslaví své 
pětasedmdesáté narozeniny. Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity vystudoval 
dějiny umění a uměním byl živ nejen jako literát, ale také jako památkář. Coby kastelán dával 
do pořádku například hrad Bítov. 

Kdy jste zjistil, že jste básníkem?
Bylo to spíš naopak. Už v  letech před-

školních – a hlavně pak v prvních třídách 
obecné školy jsem zjistil, že zřejmě ostatní 
lidé, hlavně ti dospělí – rodiče, svět sousedů 
a známých – básníci nejsou: nežili natolik 
v zázraku a zázrakem (tím co je za zrakem), 
prožitkem Tajemství a  jistotou našeho 
společného domova, Ráje  – jako já sám. 
(S velkou výjimkou mé vůbec první Múzy, 
tety Loly: ale to byl Anděl.) Co bylo samo-
zřejmé mně, jsem nenacházel já u  nich: 
vědomí mythu, oné jedině podstatné, sil-
nější existence za  věcmi, které pro mne 
bylo – a je – samozřejmostí: účastí na my-
steriu. – – – Tohle vědomí vypuklo pak ne-
odčinitelně 29. ledna 1945, ještě za války, 
navečer u nás doma Nad Šárkou 34 na praž-
ské Hanspaulce v sešeřelém pánském po-
koji u amerických kamen – kdy jsem napsal 
tužkou vytaženou z  pastelek svou první 
báseň: Loutka. To mi bylo osm a půl. Ale 
tohle vše jsem už popsal: mj. ve své Paměti 
Básníka.

Jak vznikají vaše básně?
To je na  knihu  – anebo spíš na  mlčení. 

A samozřejmě: ani na to neodpovídám po-
prvé. Snad jen takto: bez inspirace, vnuk-
nutého (zpravidla prvního) verše  – bez 
vdechnutí Ducha Svatého – nemůže v básni 
(ale ani v žádné tvorbě) vzniknout nic. To 
ostatní je neustále tříbená zkušenost básní-
kova (nikoliv zručnost!): souboj s ustavičně 
přítomným sedmihlavým Drakem časnosti – 
v jedné ruce s pochodní inspirace a v druhé 
s  plamenným mečem Chvíle (Okamžiku, 
Vteřiny): té jediné zbraně vtisknuté nám 
do dlaně Věčností: v Boji O Vše. – – – Trochu 
pragmaticky vzato – ale v zásadě správně – 
platí zde dávná moudrost starých: Nulla dies 
sine linea. Být připraven je vše.

Kromě psaní básní také malujete 
oleje a kreslíte. Souvisí spolu tyhle 
dva způsoby umělecké tvorby nebo je 
berete jako oddělené?

Já maloval jen v  době počátku norma-
lizace (od  konce roku 1968), kdy se pod 
námi zachvěla zem, a  jako pod vývěvou 
zmizel čas – na celých dvacet let – než jsem 
zas popadl dech. Zůstal jsem tu doslova: 
Beze Slova. Pak se mi ale  – po  dlouhých 
osmi letech – dar Básně vrátil. Ale Poesie 
a Malířství spolu bezpochyby – úzce – sou-
visí. Ty obě uměny mají v základech obraz. 
Básnictví není nic jiného než schopnost 
vidět svět a  jevy v  něm skrze analogii, 
Podobenství. Kde jsem už viděl? Slyšel? – 
podle toho se pozná Básník. Vyslovit se co 
nejpřesněji, nejvýstižněji, nejúplněji tak, 
jak toho žádná exaktnost není schopna  – 
to je básnictví: ale to právě je možné jen 
Obrazem.

Kde vidíte úlohu básníka v současné 
společnosti?

Dnes jako kdykoliv jindy: Slavit Boha 
v jeho Stvoření – právě proto, že je to absurd-
ní: quia absurdum. Bez sebemenšího náro-
ku na odezvu (a už vůbec na odměnu!). On 
vlastně každý člověk – ale básník po výtce – 
je tady na zemi ospravedlněn jen tím, že chce 
Nemožné: tj. ne míň než celou Věčnost, Život 
Věčný – To Jediné Potřebné.

Má básník povinnost ke světu a spo-
lečnosti nebo jen k sobě?

Co je svět? A kdo jsem já?! Jen Bohu a přede-
vším k Bohu Duchu Svatému má svou povin-
nost každý umělec: jenom ke Slovu činěnému 
Tělem, jen k oné na svět za hukotu svatoduš-
ních plamenů příchozí Kráse. Jakou povin-
nost má Růže, Skřivan, Slavík? Kvést a Zpívat 
Ve Dne V Noci K Větší Slávě Boží – a jen tím 
celému lidstvu. A jen to pak je i ta povinnost 
k sobě, ke svému daru. Kdo můžeš rozumět, 
rozuměj. A kdo chceš slyšet, uslyšíš.

Na Masarykově univerzitě jste studo-
val v tuhých 50. letech. Jaká byla tehdy 
na univerzitě atmosféra?

Jako všude: servilita mnohých profesorů 
a mládežníků k mocným, snaha přežít. Ale 
byly zde i  zbytky jakési akademické svo-
body. Byli i  lidé skvělí: staří pánové, kteří 
chodili ještě ve Vídni na přednášky ve smo-
kingu a  cylindru  – Prof.  Gabriel Hejzlar 
z klasické archeologie. Ale i ti mladí: naši asi-
stenti – později profesoři na dějinách umě-
ní – Zdeněk Kudělka, Ivo Krsek: vždy laskaví, 
obor i studenty ve vší možné svobodě milu-
jící a vzdělávající. A my studenti? Všude byla 
pšenice i koukol, zrno i námel. Ale v zásadě 
se vědělo to hlavní v  té  obecné tmě: Kudy 
vede hranice mezi dobrým a zlým, Ano i Ne. 
Zatímco – dnes?

Co vás přimělo jít studovat dějiny 
umění a ne třeba literaturu?

To je známo: Chtěl jsem studovat literární 
vědu: miloval a uctíval jsem (miluji dosud) 
F. X. Šaldu – jeho skvělý styl a ducha. Naštěstí 
tehdy v akademickém roce 1954/55 příslušný 
ročník neotevřeli. A tak jsem vystudoval ději-
ny umění – a pak jsem byl celý život památká-
řem. Celý život v kultuře, tradici, kráse: mohl 
jsem si – a už vůbec jako básník – přát nád-
hernější povolání? – – – Pokud jde o tu litera-
turu: Šalda byl za sto let jeden. Duchu, Stylu, 
Kráse – nelze naučit. Pro básníka (zaplať Pán 
Bůh!) žádné školy neexistují. Spíš naopak: 
můj básnický fundus ani ta Masarykova uni-
versita neumořila, ale psát v próze, v eseji 
jsem se – jak mi zobák narostl – znovu naučil 
až dlouho po padesátce. Všechno to analytic-
ké myšlení, skepse, exaktnost – pro vědu (ni-
koliv moudrost) nezbytné – jsou pro umění 
a umělce zhoubné: ba smrtící. Ovšem: jistý 
rozhled mi má Alma Mater snad přece dala 

Chybí nám odborník z  praxe. Také občas 
slýcháte podobné výtky? Jistě, čas od času 
jsou slyšet i dnes, protože dostat do výuky 
odborníky, kteří jsou ve svém oboru v praxi 
úspěšní, někdy není jednoduché. Studenti 
výtvarné výchovy na Masarykově univerzitě 
měli svého času ovšem velké štěstí. Na jejich 
katedře působil od roku 1956 do roku 1962 
uznávaný malíř, grafik a ilustrátor Bohdan 
Lacina, a od roku 1959 ji dokonce vedl. 

„V té době sice nebylo neobvyklé, že vyu-
čují takové osobnosti, ale přesto se tím chlu-
bíme. Co se týče praktického umění, tak je to 
nejvýraznější umělec, jaký u nás kdy dlouho-
době vyučoval,“ říká dnešní vedoucí Katedry 
výtvarné výchovy PdF MU Radek Horáček.

a  hlavně jistotu, že chytrost nejsou žádné 
čáry, a že – Gore at uma – sám rozum nikdy 
nikoho nespasil, a nespasí.

Co jste vystudoval, vás živilo praktic-
ky celý život. Stal jste se památkářem. 
Byl velký rozdíl mezi prací v tomto obo-
ru za minulého režimu a po revoluci?

Památky dostávají vždy na frak: v dobách 
totality z důvodů ideologie a mocenské aro-
gance, teď zas kvůli všemocným financím, 
korupci a chobotnicím politické a jiné mafie. 
Naštěstí se ale podařilo prosadit mnoho dob-
rého, ba výborného, tehdy (kdo dnes a z ja-
kých peněz by dokázal realisovat kupříkladu 
generální obnovu státního zámku Vranova 
nad Dyjí?), ale přece jen (přes všechnu zlo-
činnou macešskost státu k rozpočtu kultury) – 
nejrůznějšími cestami – i dnes (vzpomenu 
třeba jen záchranu četných zdevastovaných 
kostelů přičiněním věřících v  hodině dva-
nácté). Spíš je zázrak – že vzdor všem dějin-
ným peripetiím a otřesům, úkladům tyranie 
i „svobody“ – přes všechny ztráty, památky 
vůbec zůstávají. Ano, to je základní paradox 
lidských dějin: co po nás smrtelnících zůstá-
vá, nejsou věci účelové, hmotné – ale právě 
naopak, to vůbec nejkřehčí – Krása. Zůstává 
jen to věčné.

Po revoluci jste dvanáct let pracoval 
jako kastelán na hradě Bítov. Co po vás 
zůstalo?

Za  tu dobu jsem toho musel stihnout 
hodně: pro foro externo i sám – na poli po-
esie. Bylo třeba dokončit generální obnovu 
hradu: fasády, krovy; já sám jsem postupně 
předal veřejnosti rekonstruované interiéry 
prohlídky: skoro celou obchůzku, nově sallu 
terrenu, historickou zbrojnici. Hrad začal žít 
kulturně v širším slova smyslu: s Martinem 
Pluháčkem a  jeho nakladatelstvím Petrov 
jsme tu uspořádali VI „Bítovů“ ročníků le-
gendárních setkání básníků a pak já sám XII 
ročníků celostátních výstav soudobého umě-
ní. Pokud jde o mé dílo: odsud jsem redigoval 
poslední ročníky své autorské revue BOX: 
odtud vydal svůj velký výbor Krev Ve Víno 
a vlastně všechny svazky (až na ten poslední) 
svého zveřejněného básnického Díla a ovšem 
odsud vzešla i má Paměť Básníka. 

A co vás zaměstnává dnes?
Právě teď, ke svým pětasedmdesátinám, 

chystám do  tisku celkem tři tituly, z  toho 
nový celoživotní čtenářský výbor své poe-
sie, Pramen Bítova. Uvedení proběhne tady 
na  hradě při vernisáži jubilejní výstavy 
uspořádané k mému jubileu. Ta se má – spo-
lu s  výstavou soch mého bítovského spo-
luumělce sochaře Karla Žáka – uskutečnit 
u nás na Bítově v divadelním sále hradu v so-
botu 28. května v 11 hodin. Mí mladí kolegové 
z naší Almy Mater: budete vítáni, přijďte.

David Povolný

Studenti výtvarné výchovy měli štěstí. Učili se od mistra

Otec nechtěl 
Lacinu pustit dál 
než na obecnou 
školu. On ale 
vystudoval i tu 
vysokou. 
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Jako malíř se Bohdan Lacina nechal ovliv-
nit surrealismem, před válkou se v jeho díle 
hodně projevila i inspirace tradicí a pověra-
mi. Vlivů však bylo víc, proto jej odborníci 
neřadí výlučně k jedinému proudu. Největší 
uznání si ale vydobyl jako grafik. Přelomem 
v jeho životě byl v tomto směru rok 1940, kdy 
Jan Jelínek vydal jedno z děl Jiřího Mahena. 

„Lacina ho graficky upravil, od té doby začal 
ilustrovat, čímž se proslavil, a stal se v tom-
to ohledu velmi vyhledávaným,“ píše Sedlář. 
Nutnost zajistit rodinu ale vedla k tomu, že 
Lacina na několik let přestal s malováním. 
K němu se vrátil až na konci padesátých let, 
v  době, kdy už pracoval pro Masarykovu 
univerzitu. Martina Fojtů

Čím si Lacina nejen jeho uznání vysloužil? 
Třeba už jen tím, že se vypracoval z pozice pá-
tého dítěte pekaře ze Sněžného u Nového Města 
na Moravě. „Podle rozhodnutí otce měla Lacinovi 
stačit obecná škola, ale jeho bratři se rozhodli, že 
ho připraví na zkoušky na státní reálku,“ uvá-
dí ve výtvarníkově monografii Jaroslav Sedlář. 
Absolvováním reálné školy Lacinovo vzdělávání 
neskončilo, nakonec vystudoval Vysokou školu 
architektury v Praze. 

Umění ho bavilo odmala. Už jako mladý ode-
bíral časopis ReD, který zveřejňoval reproduk-
ce soudobých malířů i nejnovější poezii. Zaujal 
ho hlavně Otokar Březina nebo například Karel 
Hlaváček. Ještě coby žák obecné školy začal 
také s ilustracemi k básním.
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Alma 
Mater 
mi dala hlavně 
jistotu, že 
chytrost nejsou 
žádné čáry 
a rozum sám 
nikdy nikoho 

nespasil, 
a nespasí. 



O energetickou bezpečnost se nejlépe 
postaráme omezením spotřeby
Po plynových krizích 
způsobených spory Ukrajiny 
a Ruska se z energetické 
bezpečnosti stalo v Evropě velké 
téma, které otevřelo debaty 
o potřebě nových plynovodů. 
Diverzifikovat zdroje energie 
je podle Simona Piraniho 
z Oxfordského institutu pro 
energetická studia rozumné, 
lidstvo by ale podle něj mělo 
na prvním místě myslet na to, 
jak s energií vlastně nakládá. 

„Čistě jako poučený občan Evropské unie 
bych byl hlavně pro investice do úspor ener-
gie a snahu o větší efektivitu při jejím použí-
vání,“ říká expert, který v dubnu přednášel 
na fakultě sociálních studií.

Jak změnily plynové krize z let 2006 
a 2009, vyvolané spory Ukrajiny a Rus-
ka, situaci v Evropě?

Pro Ukrajinu se změnila celá řada věcí, 
klíčové z našeho evropského pohledu ale je, 
že reputace Ruska jako věrohodného doda-
vatele plynu značně utrpěla. Navíc tím, že 
spor obou zemí vypukl v době ekonomické 
krize, která sama o sobě zmenšila poptávku 
po plynu, celkově výrazně poklesl ruský ex-
port této komodity. Rozpor přiměl lidi více 
přemýšlet o nebezpečích přerušení dodávek 
a v řadě zemí zejména na východě to vedlo 
k investicím do skladovacích zařízení, která 
zajistí, že jakákoliv další přerušení nezpů-
sobí tolik potíží. Vedlo to také k  uspíšení 
projektu Nord Stream, který přivádí plyn 
z Ruska do Evropy, aniž by procházel přes 
Bělorusko nebo Ukrajinu.

Plynová krize obnovila některé 
studenoválečné představy o tom, že 
zásobování Evropy plynem z Ruska 
je potenciální problém. Nejde o obavy, 
které patří do jiné doby? 

Rusko-evropský obchod s  plynem je tu 
z dobrého a  jednoduchého důvodu: Rusko 
má spoustu dostupného plynu a  Evropa 
ho potřebuje. Dokonce i  v  70. letech, kdy 
politické tenze mezi Sovětským svazem 
a Evropou byly mnohem větší než dnes, ten-
to obchod fungoval a plyn vždy přijel bez-
pečně. Přerušení dodávek v roce 2009 bylo 
způsobeno neschopností Ruska a Ukrajiny 
vyřešit jejich rozpory. Podle mě Rusko tehdy, 
ani kdykoliv jindy, neuvažovalo o přerušení 
dodávek plynu, aby způsobovalo problémy 
komukoliv v Evropě. Je to spíš vedlejší efekt.

 

17. května v 17 hodin
Fenylketonurie – život bez masa, mléka 
a vajíček
Přednáška v rámci cyklu Lékařská genetika 
pro veřejnost
Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity
Mendlovo náměstí 1a, Brno
Vstupné: 20,- dospělí, 10,- zlevněné vstupné

17. a 19. května 
Kreativní techniky – Mentální mapování
Představení kreativní techniky mentální 
mapování, praktické vyzkoušení techniky 
ve skupinkách i samostatně. 
Pořádá Ústřední knihovna FF
Út 17. 5. 15:00-16:35
Čt 19. 5. 10:00-11:35
Počítačová učebna C15 (chodba studijního 
oddělení), Filozofická fakulta MU, Arna 
Nováka 1, Brno

25. května ve 14 hodin
Slavnostní odhalení uměleckého díla 
Pavla Tasovského „Stébla“
Univerzitní kampus Bohunice, 

Kamenice 5, Brno
Dílo bude umístěno v exteriérech kampusu, 
před hlavním vstupem do fakulty sportov-
ních studií

25.–26. května
Psychologie práce a organizace
Teorie a praxe z oblastí psychologie práce 
a organizace, manažerské psychologie, 
personální psychologie a dalších spolupra-
cujících vědních disciplín
Ekonomicko-správní fakulta MU,  
Lipová 41a, 602 00 Brno

26. května v 17 hodin 
L-form bacteria and the origins of life 
Přednáška profesora Jeffa Erringtona 
z Newcastle University v rámci cyklu  
Mendel Lectures
Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity
Mendlovo náměstí 1a, Brno

26. 5.–3. 6. 
Výstava masožravých rostlin
Výstava je spojená s prohlídkou skleníků
Denně od 9 do 18 hodin
Botanická zahrada, Přírodovědecká fakulta 
MU, Kotlářská 2, Brno

InfoServis

Takže s myšlenkou ruské energetické 
páky na Evropu se neztotožňujete?

Pokud se na to podíváte střízlivě, pocho-
píte, že je to tak trochu mýtus. Je v nejlep-
ším ruském zájmu, aby obchod fungoval. 
Nicméně země ve východní Evropě a mezi 
nimi také Česko jsou historicky velmi zá-
vislé na ruských zdrojích energie, a obecně 
je tedy dobrý nápad dodávky více diverzifi-
kovat. Ale důvody bych neviděl v politické 
rovině. Vždyť i v ruské energetické politice 
stojí, že by byli rádi méně závislí na plynu, 
ačkoliv je jejich vlastní. Nikdy není rozumné 
spoléhat se příliš na jeden zdroj. 

Po plynové krizi se hodně mluvilo 
o plynovodu Nabucco, který by měl zba-
vit Evropu tak velké závislosti na Rus-
ku. Někdy se ale zdálo, že plynová krize 
je spíš záminka pro nový projekt.

V  plynovodních projektech leží určitě 
spousta politických zájmů a  politici rádi 
mluví o  velkolepých plánech. To bych ale 
nechtěl komentovat. Obecně je každý ply-
novod, který diverzifikuje dodávky zdrojů, 
dobrý, ale vybudovat Nabucco by bylo velmi 

komplikované, drahé a zřejmě to není moc 
reálná varianta. 

Co by podle vás bylo pro Evropu nej-
lepší z hlediska energetické bezpečnosti? 

Čistě jako poučený občan Evropské unie 
bych byl pro investice do  úspor energie 
a snahu o větší efektivitu při jejím používá-
ní. Poptávka po energii se tak může držet při 
zemi. Bylo by to potřeba nejen tady v Evropě, 
ale zejména v zemích bývalého Sovětského 
svazu, kde se spotřebovává obrovské množ-
ství přírodního plynu. 

Datum, kdy budou vyčerpány světové 
zásoby fosilních paliv, se pořád posouvá. 
Potřebuje už vůbec lidstvo hledat jiné 
způsoby, jak získávat energii?

To je velká otázka a já nejsem geolog, ale 
důvodem, proč se datum pořád mění, je vý-
voj technologií. Zásoby plynu a ropy, které se 
zdály nedosažitelné nebo o jejichž existenci 
jsme nevěděli, jsou teď na dosah. To vše díky 
technologiím. Myslím si ale, že hledat jiné 
zdroje je z hlediska budoucího přežití lidstva 
dobrý nápad. Už proto, že někteří vědci věří, 
že pokud budeme energii vyrábět neekolo-

gicky jako doposud, dříve než nám zdroje do-
jdou, vzroste teplota na planetě Zemi o tři až 
čtyři stupně Celsia, hladina oceánu se zvedne 
o dva metry a řada světových metropolí bude 
pod vodou. Tyto hranice bychom neměli vů-
bec pokoušet. 

Myslíte si, že tržní mechanismy samy 
o sobě dokážou tento problém vyřešit?

To si nemyslím. Trh sám o sobě bude dělat 
to, co je ekonomicky racionální, a z pohledu 
trhu není příliš mnoho důvodů těžit méně 
ropy a plynu než doteď. Poptávka po energii 
trvá, a jak jste zmiňoval, doba jejich vytěžení 
se pořád oddaluje. Bohužel kodaňská konfe-
rence, která měla otevřít cestu ke zmírnění 
globálního oteplování, naprosto selhala a řada 
lidí si myslí, že státy se v budoucnu na ničem 
podobném neshodnou. Můj odhad ale je, že 
dříve nebo později pochopí, že jim nic jiného 
nezbude. David Povolný

Simon Pirani přednášel na fakultě sociálních 
studií v rámci projektu „Inovace výuky na FSS 
MU – Katedra mezinárodních vztahů a evrop-
ských studií“ financovaného z OP VK.
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Plynová krize z roku 2009 vyvolaná 
spory Ukrajiny a Ruska vedla v České 
republice k  celé řadě opatření, je-
jichž snahou je zvyšovat energetickou 
bezpečnost země. Výrazně vzrost-
ly investice do plynových zásobníků 
a přeshraničních propojení přeprav-
ních soustav plynu, např. s Polskem. 
S více než dvoumiliardovou finanční 
podporou z  Evropské unie tak rozši-
řuje například plynárenská společ-
nost RWE své kapacity v Třanovicích 
a Tvrdonicích a NET4Gas trvale zpro-
voznil systém obousměrného propoje-
ní na Slovensko. 

„Plynová krize celkově změnila 
postoj k  případným přerušením do-
dávek  – dříve nepředstavitelné kri-
zové varianty kompletních výpadků 
jsou dnes brány jako reálné scénáře, 
o kterých se běžně debatuje, jsou za-
pracovávány do  investičních strate-
gií, hledají se k nim záložní varianty 
a  peníze na  jejich realizaci,“ vysvět-
luje Filip Černoch z energetické sekce 
v Mezinárodním politologickém ústa-
vu Masarykovy univerzity.

V zásobách plynu je Česko na špici 
Evropské unie
Zmíněný Třanovický zásobník patří 
k  nejstrategičtějším zařízením ener-
getické soustavy v  České republice. 
Ze současných 240 se má jeho kapaci-
ta do roku 2012 zvýšit na 530 milionů 
kubických metrů. Česká republika má 
podle odborníků již delší dobu dobře 
diverzifikované dodávky zemního ply-
nu a zároveň disponuje jedněmi z nej-
větších unijních zásobních kapacit 
v přepočtu na hlavu. 

Už teď dosahují zásoby kolem 
35  procent průměrné roční spotřeby 
Česka, do dvou let by to měla být skoro 
polovina. „Případné opakování zmíně-
ných krizí může mít určité omezené 
ekonomické dopady, těžko si ale před-
stavit situaci, kdy by koncoví uživatelé 
s domácnostmi v čele pocítili nějaký 
dlouhodobější nedostatek plynu,“ my-
slí si Černoch.

Odborníci se shodují, že klíčem 
k energetické bezpečnosti je fungující 
evropský trh s energiemi, postavený 
na moderní infrastruktuře. Trh sám se 

o to ale podle Filipa Černocha neposta-
rá. „Státy musí soukromé společnosti 
pobízet k investicím do propojení sítí 
i  budování zásobníků. Soukromníci 
totiž mají pochopitelnou tendenci vy-
nakládat prostředky pouze na  infra-
strukturu potřebnou pro standardní 
situace, která v případě krizí nemusí 
stačit,“ říká expert. Jinými slovy – pro 
soukromou společnost je výhodněj-
ší čelit dopadům několikadenního 
výpadku dodávek než stavět záložní 
plynovody. 

Hojně diskutovanou otázkou v pro-
středí Evropské unie tak zůstává spo-
lečná energetická politika. Zatímco 
debata o společném energetickém trhu 
se poměrně rychle vyvíjí, společný po-
stup v  jednáních směrem ven zatím 
spíše vázne. „S  rostoucí důležitostí 
energetiky obecně ale získává na dů-
razu i  společná energetická politika 
EU. Do jaké míry bude mít její vytvá-
ření skutečný smysl, záleží především 
na penězích, které budou státy ochot-
ny obětovat,“ shrnuje Černoch.

David Povolný

Čechy krátkodobá plynová krize neohrozí

Ruská 
ener-
getická páka 
na Evropu je 
tak trochu 
mýtus. Je 
v nejlepším 
ruském zájmu, 
aby obchod 

fungo-
val.


