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Rozpočet univerzity pro rok 2011 se 
stal pochopitelně předmětem zvý-
šeného zájmu univerzitní veřejnosti. 
Nervozita, dobře patrná v celé spo-
lečnosti, se přenáší i na akademickou 
půdu. Vládou vyhlášená úsporná 
opatření, vázání již poskytnutých 
finančních prostředků v letošním 
roce, očekávané snížení rozpočtu 
veřejných vysokých škol v roce 2011 
a finanční závazky, které Masarykova 
univerzita musí plnit, vyvolávají oba-
vy. Objevují se „zaručené informace“ 
o meziročním poklesu fakult v desít-
kách procent, o radikálním snižování 
mezd a dokonce o propouštění. Reali-
stické zhodnocení rizik je nepochyb-
ně rozumný postup, neodůvodněné 
a faktům odporující strašení však urči-
tě není dobrým východiskem pro od-
povědné jednání. Podívejme se proto, 
jak situace vypadá ve skutečnosti a co 
můžeme v roce 2011 pravděpodobně 
očekávat.

Financování vysokých škol je již 
dlouhodobě nekoncepční, nesystémo-
vé a znesnadňující strategický rozvoj 
univerzit. Český stát zatím nedokázal 
do financování veřejných vysokých 
škol zavést prvky a kritéria běžná v za-
hraničí a každoročně připravuje vy-
sokým školám nová překvapení. Ani 
nedostatek financí není v oblasti vy-
sokého školství jen produktem aktuál-
ních ekonomických obtíží, ale deficit 
zde narůstá již delší dobu. Výmluvně 
to dokládá jeden údaj: v roce 2007 
jsme na jednoho studenta získali pro-
vozní prostředky ve výši 72 tisíc korun, 
v příštím roce už to má být jen 60 tisíc 
korun. Neúnosnou situaci prohloubil 
vládní návrh rozpočtu pro vysoké ško-
ly na rok 2011, který předpokládá po-
kles financování proti letošnímu roku 
o 2,3 miliardy korun, což je meziroční 
propad o více než devět procent. Po-
tud špatné zprávy. 

Poslední jednání zástupců Čes-
ké konference rektorů s premiérem 
a ministrem školství ukázala, že oba 
představitelé si uvědomují kritickou 
situaci, akceptovali argumenty vy-
sokých škol a snaží se nalézt řešení. 
Předseda vlády slíbil prověřit mož-
nost dofinancování začátkem příští-
ho roku, ministerstvo školství hledá 
cesty, jak k snížení deficitu využít 
evropské prostředky a jak posílit tzv. 
institucionální financovaní výzkumu 
a vývoje. Výbor pro vědu a vzdělává-
ní PS PČR v listopadu doporučil zvý-
šit rozpočet vysokých škol o jednu 
miliardu. Cílem všech těchto aktuál-
ních snah je dosáhnout stejné úrovně 
financování veřejných vysokých škol, 
jako byla letos. 

Informatici se 
zaměří na chytré 
telefony
Moderní mobilní platformy získávají stále větší význam a podobně 
jako před lety stolní počítače dnes čím dál více prostupují lidskou 
každodennost. Jejich význam má navíc podle odborníků v budouc-
nu ještě vzrůstat. Vědci z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity 
se proto rozhodli jít s dobou a v laboratoři LaSArIS vytvořili samo-
statnou sekci, která nabídne studentům nejen možnost získávat 
dovednosti nutné pro vývoj aplikací na mobilních zařízeních, ale 
bude zkoumat i jejich další možnosti.

Události

„Hlavním důvodem, proč se touto ob-
lastí budeme intenzivněji zabývat, je 
raketový nástup a zlevňování jak sa-
motných chytrých mobilů, tak přede-
vším jejich stálé připojení k internetu. 
Chceme ale také získat předstih před 
konkurencí. Například u podnikových 
systémů na platformě Java se nám to 
kdysi podařilo a náskok držíme stále. 
Rádi bychom, aby to v tomto případě 
bylo také tak,“ uvádí vedoucí laborato-
ře Tomáš Pitner.

Kdyby někdo před dvaceti lety tvr-
dil, že budeme po kapsách nosit tele-
fony, asi by tím nikoho zas tak nešo-
koval. Byla to vědecká fantastika, ale 
v dohledné době představitelná. Že 
tak v sobě budou mít tyto telefony 
procesory desetkrát rychlejší než ja-
kýkoliv tehdejší počítač, už se ale tak 
zřejmé nezdálo. Vždyť počítače s pro-
cesory, jaké v sobě dnes telefony mají, 

byly ještě před pěti lety běžně monto-
vané do nových notebooků. 

„Mobilní platformy jsou i proto ob-
lastí, která v poslední době nabývá na 
důležitosti. Lidé totiž díky nim mů-
žou a chtějí mít přístup k informacím, 
ke svým datům a k aplikacím úplně 
všude, kde jsou,“ vysvětluje Jaroslav 
Škrabálek, který vede novou sekci la-
boratoře LaSArIS, jež se bude právě 
mobilními platformami zabývat. 

Studenti na fakultě informatiky by 
díky nové laboratorní sekci měli po-
stupně získat možnost orientovat své 
vzdělání přímo na vývoj aplikací na 
různorodých mobilních platformách. 

„A to jak na těch, které se jim jednodu-
še líbí, nebo těch, jež se jim zdají nej-
více perspektivní z hlediska uplatnění,“ 
říká Škrabálek. 

Z iniciativy Petra Kamenického byl 
celý prostor přebudován a boční po-
temnělá ulička, kde se dlouhodobě 
konají drobné fotografické prezentace 
studentů, byla v nadsázce označována 
jako Galerie myší díra. „A já jsem ří-
kal, že když tady máme Galerii myší 
díra, tak ten hlavní prostor se může 
jmenovat Galerie černá linka, což zvu-
kově jde hezky k sobě,“ doplnil Radek 
Horáček z katedry výtvarné výchovy, 
když zahajoval vernisáž první výstavy 
nové galerie. Černá linka má ale hlub-
ší význam, je to základ kresby a veške-
rého výtvarného vyjádření. 

Otevřeno smrtí
Tématem první výstavy je možná tro-
chu překvapivě smrt, ne zrovna sym-
bol začátku. 

Černá linka – základní prvek kresby  
i nová galerie na pedagogické fakultě
Nejdříve to byla obyčejná chodba, později ji povýšili na Chodbu – galerii. Jenže takový název nejspíš nese několik 
stovek galerií na různých školách a fakultách po celé České republice. Dnes se tento prostor, kde budou vedle studen-
tů či učitelů katedry výtvarné výchovy vystavovat i umělci nebo studenti jiných škol, jmenuje Galerie černá linka. 

PRO VELKÝ ZÁJEM STUDENTŮ SE PRACOVNÍ VELETRH KONAL 
NOVĚ NA VÝSTAVIŠTI 

Pomoc učitelům při výchově mladých 
lidí k občanství je úkolem nově vznik-
lého Centra občanského vzdělávání, 
na jehož vybudování získala Masary-
kova univerzita peníze z evropského 
Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. 

Centrum občanského vzdělávání je 
první instituce s celonárodní působností 
a ambicí podpořit výchovu svobodných 
občanů schopných svébytného kritic-
kého úsudku o veřejných záležitostech. 
Řadu dílčích aktivit v této oblasti dělají 
nevládní neziskové organizace, prvním 
cílem Centra bude jejich výstupy shro-
máždit a nabídnout pedagogům jako 
ucelený soubor. Díky jednomu z pro-
jektů centra bude také v každém kraji 
působit koordinátor aktivit v oblasti ob-
čanského vzdělávání. 

Do přípravy metodiky občanského 
vzdělávání se v rámci pilotní části pro-
jektu zapojí 39 škol. Výsledkem bude 
soubor materiálů pro výchovu k občan-
ství a rozsáhlý webový portál, odkud 
budou učitelé moci stahovat již ověřené 
a vyzkoušené učební jednotky.

-red-

CENTRUM OBČANSKÉHO 
VZDĚLÁVÁNÍ NAUČÍ, JAK 
VYCHOVÁVAT K OBČANSTVÍ

Dějištěm pracovního veletrhu JobChallenge, které pro studenty a absolventy vy-
sokých škol pořádalo Kariérní centrum MU a jež navštívila více než tisícovka 
studentů, se poprvé stalo brněnské výstaviště. /pokračování na straně 9 
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Univerzitní rozpočet

Petr Fiala, 
rektor Masarykovy univerzity
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Co z toho vyplývá pro Masarykovu 
univerzitu? I v případě, že žádná ze 
zmíněných snah o navýšení finanč-
ních prostředků nebude úspěšná, mů-
žeme očekávat pokles normativního 
financování univerzity maximálně 
do výše 7–8 procent proti letošnímu 
roku, a to proto, že kvalitativní krité-
ria zavedená do rozdělování rozpočtu 
a zvýšení institucionálního financová-
ní výzkumu hrají v náš prospěch. 

Na nepříznivý vývoj veřejných fi-
nancí se připravujeme již delší dobu 
a máme nachystány různé varianty. 
Výše závazků Masarykovy univerzi-
ty, tedy tzv. mandatorních výdajů, 
které tvoří především splátka půjč-
ky na kampus a spolufinancování 
projektů v operačních programech, 
bude – navzdory různým dřívějším 

odhadům – obdobná jako v letoš-
ním roce. Náklady centralizovaných 
činností a pracovišť jsme redukovali, 
takže celkové prostředky rozdělova-
né fakultám nebudou proti letošní-
mu roku v roce 2011 zatíženy žádný-
mi dalšími vnitřními nároky. Z toho 
vyplývá, že i při kon-
zervativním až pesimis-
tickém odhadu se bude 
celkový pokles nor-
mativních prostředků 
univerzity, které budou 
k dispozici jednotlivým 
součástem, pohybovat 
maximálně kolem osmi procent. Do-
pad tohoto poklesu na mzdy bude 
ale korigován vysokou úspěšností 
všech fakult v projektech Operačního 
programu Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost, které jsme předkládali 

mj. i s tímto záměrem, a v případě 
potřeby také ze zdrojů Fondu úče-
lových provozních prostředků, které 
jsme vytvořili právě pro případ prud-
kého meziročního poklesu financo-
vání. Podaří-li se realizovat některé 
ze zamýšlených vládních opatření ve 

prospěch vysokých škol, bude situace 
samozřejmě lepší. 

Nemám sice na tomto omezeném 
prostoru možnost vysvětlit všech-
ny aspekty utváření rozpočtu veřej-
ných vysokých škol a Masarykovy 

univerzity, ale z uvedeného je snad 
zřejmé, že žádné katastrofické scéná-
ře nejsou namístě. Na plnění závazků 
univerzity jsme nachystáni, centrální 
náklady jsou drženy pod kontrolou, 
dobře jsme využili možnosti jiných 
zdrojů financování (např. evropských 

projektů) a máme vytvo-
řeny určité rezervy. Po-
kud nás stát na přelomu 
roku ještě něčím nepře-
kvapí, měli bychom si 
s poklesem financování 
vysokého školství v příš-
tím roce umět poradit. 

Odpovědnost, ne bezstarostnost
Toto konstatování by ale nemělo vést 
k bezstarostnosti. Na ekonomicky 
složité období jsme sice dobře při-
praveni, ale to nestačí. Skutečnost, 

že se příštího roku nemusíme obá-
vat, nesmí vést k tomu, že bychom 
finanční situaci univerzity a jejích 
jednotlivých součástí podcenili. Ne-
koncepční, částečně neefektivní a ne-
předvídatelné financování vysokých 
škol, předpokládané omezování ve-
řejných výdajů spolu s nedobře při-
pravenými podmínkami pro spolu-
účast při řešení projektů evropských 
strukturálních fondů budou i nadále 
ohrožovat rozpočtovou stabilitu uni-
verzity. Je proto nezbytné se chovat 
nejen na univerzitní úrovni, ale i na 
fakultách a jednotlivých pracovištích 
co nejúsporněji, sdílet a integrovat 
různé druhy činností, šetrně hos-
podařit. Jedině tak budeme schopni 
udržet kvalitní podmínky pro výuku 
a výzkum a současně zachovat atrak-
tivní mzdovou politiku. Chceme-li 
být dobrou evropskou univerzitou, 
nemáme ani jinou volbu. 

Petr Fiala, 

rektor Masarykovy univerzity

První rubrika

„Chtěli jsme činnost galerie zahájit 
kvalitativně odlišnou výstavou. Smrt 
je tabuizované téma a je dost zajímavé 
sledovat, jak studenti takové tabu pro-
bourávají,“ říká Petr Kamenický, který 
jako kurátor tuto výstavu sestavil. Vý-
stava Chladnou zemí představuje prá-
ce doktorandů (například Petr Kunčík, 
Marta Svobodová, Michal Maruška či 
Ondřej Navrátil), současných učitelů 
(Jiří Havlíček), absolventů (Petr Kovář) 
a umělců, kteří na katedře výtvarné vý-
chovy dříve učili (Petr Veselý). 

„Potřebujeme především výstavní 
prostor pro instalace našich studentů, 

takže tady budeme vystavovat baka-
lářské práce, diplomky, ale i výstupy 
praktických zkoušek, třeba z prosto-
rové tvorby nebo z malby,“ popisuje 
záměr Kamenický. Součástí programu 
budou i didaktické výstavy, protože 
na pedagogické fakultě vyrůstají pře-
devším budoucí učitelé. V plánu jsou 
i výstavy umělců, kteří by mohli stu-
denty inspirovat v jejich tvorbě.

V průběhu ledna bude Galerie černá 
linka věnována semestrálním pracím 
studentů (projekt Introspekce, později 
malířské klauzury) a na začátek břez-
na je plánována výstava zaměřená na 

umělecké uchopení politické tematiky, 
což bude korespondovat s druhým 
ročníkem podobně zaměřeného Týd-
ne výtvarné kultury. „Nechceme ustr-
nout u jediného směru, rádi bychom 
univerzitě připravili funkční galerijní 
prostor s rozmanitým programem 
a důrazem na současný výtvarný pro-
jev,“ dodává Kamenický. Během roku 
by se mělo vystřídat asi deset výstav.

Možnou alternativou pro pořádání 
uměleckých výstav by mohl být vý-
stavní prostor Archivu Masarykovy 
univerzity v budově na Komenského 
náměstí, kde minulý rok probíhala 

výstava k 90. výročí založení Masary-
kovy univerzity. Výstavní program se 
teprve rodí, a to ve spolupráci Archi-
vu MU a katedry výtvarné výchovy. 
„V těchto prostorách bychom mohli 
dělat čtyři pět výstav ročně, v rovině 
současného umění. Velký otazník je 
nad možností vydávání katalogů, což 
vyžaduje výraznější finanční prostřed-
ky,“ předestírá možnou budoucnost 
Kamenický. Masarykova univerzita by 
tak získala další prostor pro prezenta-
ci uměleckých prací svých studentů 
i hostů. 

Jana Počtová

„Mnoho z priorit minulého funkční-
ho období se nám podařilo realizovat. 
S radostí se procházím naplněnými 
opravenými učebnami a pracovna-
mi a cením si uskutečněné podpory 
tvůrčí činnosti,“ popisuje Trna, čeho 
se mu podařilo dosáhnout, doplňuje 
však, že priority, na kterých stálo jeho 
první volební období, nepřestávají 
být aktuální ani v tom dalším. 

Je to zejména nastavení rovnocen-
nosti vzdělávání a vědy na pedago-
gické fakultě a zajištění jejich pro-
vázanosti, udržení a zvýšení kvality 
vzdělávání při vysokém počtu stu-
dentů, postupné zvyšování vědecko-
výzkumné produktivity a zkvalitnění 
pracovních podmínek. 

„Kvůli aktuální situaci ve stát-
ním rozpočtu se objevily ale i nové 
priority, k nimž řadím zejména 

zefektivnění všech činností fakulty 
a rozvoj vícezdrojového financování 
fakulty,“ doplňuje staronový děkan 
a dodává: „Stále nicméně doufám, 
že naši politici pochopí nesmyslnost 
škrtů v rozpočtu vysokých škol.“ Po-
dle Trnových slov má již fakulta při-
praveno několik variant krizového 
rozpočtu, včetně příslušných opat-
ření. „Nebudu je zatím příliš konkre-
tizovat, protože stále doufám, že ty 
nejtvrdší z nich nebude třeba použít,“ 
uvádí děkan.

Jedním z reformních nástrojů, jež 
by měl přinést úspory, ale také spra-
vedlivější rozdělování odměn zaměst-
nancům, je standardizace výukové 
a tvůrčí činnosti. „Je to natolik kom-
plikovaná záležitost, že se do jejího 
řešení nikomu příliš nechce, krizová 
rozpočtová situace si však vyžaduje, 

abychom do tohoto kyselého jablka 
kousli,“ říká Trna a doplňuje, že plá-
nuje nastavit doporučující normu vý-
ukové a tvůrčí zátěže akademických 
pracovníků. Měla by být stanovena 
už do konce tohoto akademického 
roku. 

Jedním z velkých úkolů druhého 
funkčního období děkana bude také 
případná realizace projektu Centra 
výzkumných institutů a výzkumných 
studií (CVIDOS), který je připra-
ven k financování ze strukturálních 
fondů EU. V současnosti se čeká na 
jeho schválení. „Slibujeme si od toho 
skokový nárůst naší tvůrčí činnosti, 
abychom byli rovnocennou fakultou 
v oblasti vědy, výzkumu a umělecké 
činnosti s dalšími fakultami naší vý-
zkumné univerzity,“ komentuje Trna.

David Povolný

Zlatou medaili za dlouholetou spo-
lupráci a podporu vědecko-výzkum-
né činnosti a inovací udělilo rektoru 

Masarykovy univerzity Petru Fialovi 
Vysoké učení technické v Brně. U pří-
ležitosti oslav 17. listopadu a 110. vý-

ročí založení školy ji Pe-
tru Fialovi předal rektor 
VUT Karel Rais.

„Zlatou medaili chápu 
především jako ocenění 
spolupráce mezi Vyso-
kým učením technickým 

a Masarykovou univerzitou, spolupráce, 
která zvláště v posledních letech přines-
la a přináší pozoruhodné výsledky,“ 
uvedl ve svém projevu u příležitosti 
předání medaile rektor Fiala. 

Zdůraznil také, že chápat Masaryko-
vu univerzitu a Vysoké učení technic-
ké jako konkurenty by dnes bylo nejen 
jednostranné, ale zároveň nebezpečné. 
Další rozvoj brněnských vysokých 
škol je podle něj s ohledem na celko-
vé tendence ve vysokém školství úzce 
propojený s úspěšným rozvojem Brna 
jako jednoho z evropských center 
výzkumu a vzdělávání. „Dosáhnout 
postavení mezinárodně uznávaného 
centra excelence je možné jen tehdy, 

pokud budou brněnské vysoké školy 
spolupracovat, vzájemně se doplňovat 
a připravovat společné projekty,“ řekl 
rektor Fiala. 

Fiala zároveň připomněl, že uni-
verzity již na společných projektech 
pracují, jako příklady uvedl vytvoření 
Brněnského centra evropských studií, 
Jihomoravského inovačního centra 
či jednoho z největších projektů na 
vybudování Středoevropského tech-
nologického institutu CEITEC, jehož 
hlavními partnery jsou právě MU 
a VUT. „Spolupráce brněnských ve-
řejných a státních vysokých škol, která 
se zde rozvinula v posledním deseti-
letí, je něco ve středoevropském pro-
storu mimořádného a je to hodnota, 
se kterou musíme pracovat a již musí-
me zahrnout do našich strategických 
úvah,“ upřesnil Fiala. 

Do budoucna by se proto podle něj 
mělo směřovat k vytvoření tzv. brněn-
ského univerzitního systému, který by 
mohl zahrnovat například některé spo-
lečné marketingové a vzdělávací aktivi-
ty nebo sdílení vybraných podpůrných 
služeb, jak to dnes úspěšně praktikují 
skupiny univerzit v řadě zemí.

Petra Polčáková

Děkan Trna zůstane v čele  
pedagogické fakulty další čtyři roky
Současný děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Josef Trna povede fakultu i další čtyři roky. Rozhodl o tom 
akademický senát fakulty, který ho nadpoloviční většinou hlasů 16. listopadu potvrdil ve funkci. Pokud bude děkan Trna 
jmenován rektorem, zahájí své druhé funkční období 1. února 2011.

rektor Fiala získal Zlatou medaili VUT

rektor VUT udělil Zlatou 
medaili petru Fialovi (vlevo) 
na slavnostním zasedání 
16. listopadu v aule VUT. Mezi 
dalšími oceněnými byl např. 
architekt Alois Nový (vpravo). 
Foto: petra polčáková.

Černá linka – základní prvek kresby i nová galerie na pdF

Jaký bude univerzitní rozpočet v roce 2011?

/pokračování ze strany 1 

„Celkové prostředky rozdělované fakultám 
nebudou v roce 2011 proti letošnímu roku 
zatíženy žádnými dalšími vnitřními nároky.“
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Ojedinělou možnost setkat se se svě-
tově proslulými vědci z oblasti gene-
tiky a buněčné a molekulární biolo-
gie přináší už od roku 2005 cyklus 
přednášek s názvem Mendel Lectu-
res. Stejně jako každý rok se setkání 
také letos konají na půdě Mendelova 
muzea Masarykovy univerzity. Na 
podzim už do Brna zavítali Michael 
N. Hall a Iain Campbell. Následovat 
je bude ještě pět dalších vědeckých 
osobností.

Michael N. Hall pracuje od roku 
1987 v Biocentru na univerzitě v Ba-
sileji. Se svou skupinou mimo jiné 
objevil protein TOR a objasnil jeho 
roli coby centrálního regulátoru růstu 

buněk. Za svoji práci získal loni pres-
tižní Louis-Jeantet Prize for Medicine. 

Z Velké Británie dorazil do Brna 
Iain Campbell. Ten byl v roce 1992 
jmenován profesorem strukturní bio-
logie na univerzitě v Oxfordu, kde se 
jeho skupina zajímá o struktury a inter-
akci modulárních proteinů, které jsou 
zapojeny do buněčné adheze. Také 
Campbell je nositelem řady vyzname-
nání a ocenění.

Nejinak je tomu v případě ženy, je-
jíž přednáška je na pořadu jako další, 
a to začátkem dubna. Cílem výzkumu 
Lindy Partridge je objevit geny a me-
chanismy, které určují rychlost stár-
nutí. Její tým spolupracuje s různými 

laboratořemi, aby se zjistilo, zda zmí-
něné procesy vykazují evoluční konzer-
vace. Po ní dostane odborná veřejnost 
příležitost setkat se ještě s Davidem 
Sherattem, s jedním z nejrespektova-
nějších genetiků světa Stevenem Heni-
koffem, Hansem Cleversem nebo také 
Jeffem Erringtonem. 

Na přednáškovém cyklu Mendel 
Lectures od jeho započetí v roce 2003 
vystoupilo na 50 význačných vědců 
včetně nositelů Nobelovy ceny. Teh-
dy měla série především připomenout 
50. výročí objevu DNA. Nakonec však 
nezůstalo jen u toho. Na počátku pro-
jektu stál tým odborníků z několika 
evropských institucí. Jedním ze zakla-
datelů byli Anna a Kim Nasmythovi 
z Velké Británie. „Všechno to začalo 
v roce 2002 plánováním akce EMBO 
Workshop, Genetics after the geonome. 

Mendel Lectures vyrostly z této konfe-
rence a já jsem ráda, že série pokračuje 
a stále přitahuje vynikající přednášejí-
cí,“ uvedla Anna Nasmyth, která se se 
svým manželem, významným oxford-
ským vědcem Kimem Nasmythem, na-
dále podílí na organizaci přednášek. 

V současnosti Mendel Lectures za 
českou stranu spoluorganizuje Lumír 
Krejčí z Biologického ústavu Lékařské 
fakulty MU. „Věříme, že tato setkání 
obohacují posluchače nejen vědecky, 
ale i lidsky a jsou jim inspirací pro 
další vědeckou dráhu. Je jen škoda, 
že takováto významná aktivita nena-
šla dosud podporu na celouniverzitní 
úrovni a nebyl jí přiznán roční rozpo-
čet. Každoročně tak musí být finanční 
prostředky získávány formou jednorá-
zových příspěvků a darů,“ uzavírá.

-red-

Mendel Lectures znovu lákají na vědecká esa

 Jako první přijel do Brna v rámci letošních 
Mendel Lectures Michael N. Hall, který 
pracuje v Biocentru na basilejské univerzitě. 
Foto: petra polčáková.

Cítíte nějakou nostalgii, když do 
Brna přijedete?
Ani ne, jezdím sem docela často. Město 
se hodně změnilo a já se po něm pohy-
buji spíš instinktivně. Jména ulic už ne-
znám, ale vím, kdy kam zahnout, abych 
přišel tam, kam potřebuji. Rád chodím 
po místech starých biografů, chystám 
o nich totiž vzpomínkový článek. 

Zažil jste druhou světovou 
válku, v roce 1948 jste uprchl 
do Německa. Měl jste tam tehdy 
nachystáno nějaké zázemí?
Vůbec. Když člověk překročil hranice, 
tak ho nejdřív německá policie předa-
la Američanům k výslechu, a pak nám 
dali jízdenku do Mnichova do uprch-
lického lágru. Já jsem seděl v lágru pro 
děti, jejichž rodiče zemřeli za války na 
otrockou práci v Říši a které tam připra-
vovali k adopci do Ameriky a Austrálie. 
Americké organizace pro ně zřídily ško-
lu, kde jsem učil angličtinu a působil 
jako zástupce ředitele. Jednoho dne se 
tam objevil pán, kterého vyslali z rádia, 
aby sondoval, jestli by se jim někdo ne-
hodil. Já jsem řekl, co jsem vystudoval, 
a za měsíc přišla zpráva, že jsem najat.

Sháněli se tehdy spolupracovníci 
Svobodné Evropy lehce?
Vůbec ne. Emigrantů nebylo zase tolik. 
Spolupracovníci se museli vybrat z re-
zervoáru vzdělaných nebo šikovných 
exulantů, kteří měli zkušenost s psa-
ním. Hledali se hlavně po lágrech, kde 
se našlo i několik bývalých novinářů. 
Já jsem v rádiu pracoval jako kulturní 
redaktor, dělal jsem každodenní vysí-
lání a komentáře. 

Bral jste tu práci jako pomoc 
lidem doma?
Pomoc? V tomto ohledu jsem si iluze 
nedělal. Věděli jsme, že nás téměř ni-
kdo neslyší, protože komunisté vysílání 
blokovali. Ale říkali jsme si, že musíme 
pokračovat. Líbilo se mi, že prací napl-
no vyjadřuji, že jsem proti komunismu. 
To jsem doma nemohl.

Nelákalo vás později u novinařiny 
zůstat?
Ne, já jsem se vždycky cítil být vědcem. 
Mě bavilo psaní, ale ne do novin, chtěl 
jsem studovat. I proto jsem se při první 
příležitosti z Německa vystěhoval do 
Ameriky, abych tam dál studoval.

Původně jste 
se ovšem 
chtěl dostat 
na univerzitu 
do Anglie. Jak 
to, že jste 
nakonec skončil 
ve Spojených 
státech?
Šel jsem na britský 
konzulát ucházet 
se o místo a tam mi řekli, že potřebují 
jen kuchaře a zedníky. K tomu jsem 
neměl kvalifikaci, a když se pán podí-
val na moje svaly, tak řekl, že to vůbec 
nepřipadá v úvahu (směje se). Tak jsme 
šli na americký konzulát, kde už jsme 
víza dostali. Nejdřív jsem studoval na 
Kolumbijské univerzitě a pak jsem za-
žádal o přijetí u Reného Wellka. Ten 
viděl, že jsem z Prahy stejně jako on, 
a tak mě přijal. U něj jsem napsal di-
sertaci a už jsem zůstal na Yaleu.

Jako pedagog máte zkušenosti 
z mnoha českých i zahraničních 
univerzit. Liší se přístup studentů?
To se těžko popisuje, nesmí se gene-
ralizovat. Posluchači na Yaleu bývali 

vybranější. Přijímací komitét bral 
ohled i na to, jestli už na škole něja-
ký praotec uchazeče studoval třeba 
v 19. století. Dnes už to vůbec neplatí. 
Zohledňuje se jen nadání, zda se zkrát-
ka uchazeč jeví být zajímavým. A při-
jímá se bez ohledu na finanční zázemí 
rodiny. Američtí studenti obecně pra-
cují jinak, jsou pečlivější a od kantorů 
čekají víc. I já, když jsem v Česku učil, 
jsem to dělal podle amerického systé-
mu. Poprvé to bylo dost deprimující. 
Studenti si vždycky mysleli, že učitel 
zná pravdu a řekne ji jako evangeli-
um. Vykládal jsem si to jako dozvu-
ky totality, během let se to naštěstí 
změnilo. Profesorská dogmatika už se 
neočekává.

Jste literární vědec, který se na 
cestách setkává s různými litera-
turami. Má ta česká v zahraničí 
nějaký zvuk? Nespojují si ji lidé 
jen s Karlem Čapkem a Milanem 
Kunderou?
Existuje i ohlas na současnou českou 
literaturu, byť se kvůli ekonomické 
situaci překládá méně. Škvorecký je, 
tuším, přeložený celý, málo, ale přece 
se překládá i Viewegh. Jeho věci jsou 
diferencované. Například Báječná léta 
pod psa jsou skutečně dobrý román. 
Napsal ale i takové, které člověk po 
přečtení odloží a už o nich nepřemýš-
lí. To je, zdá se mi, případ Románu 
pro muže.

Martina Fojtů

Je dobře, že čeští studenti už 
nečekají profesorskou dogmatiku
Jako kluk chodil Peter Demetz na gymnázium, které sídlilo v dnešní budově Janáčkovy akademie 
múzických umění naproti Ústavnímu soudu. Dodnes vzpomíná na kino Orania v Bratislavské ulici, 
kam ho uvaděčky pouštěly, i když mu ještě nebylo 16 let. Dnes už v Brně dávno nežije, jezdí jen 
na krátké návštěvy. V roce 1948 emigroval do Německa, kde chvíli pracoval jako redaktor rádia 
Svobodná Evropa, ale ani tam dlouho nepobyl. „Na novinářskou kariéru jsem nepomýšlel, chtěl 
jsem studovat,“ říká ve svých 88 letech literární vědec a germanista a emeritní profesor Yaleovy 
univerzity. Koncem listopadu se do moravské metropole na chvíli vrátil, neboť byl hlavní hvězdou 
cyklu přednášek k dvacetiletému výročí Rakouské knihovny.

Původně to byla právě Masarykova uni-
verzita, která přijala v roce 1990 vznik-
lou Rakouskou knihovnu pod svá křídla. 
Byla tak první v České republice a třetí 

vůbec. Dnes fungují Rakouské knihov-
ny ve více než 55 zemích po celém svě-
tě. Oslavy 20. výročí založení knihovny 
v Brně se konaly na konci listopadu. 

„Rakouská knihovna vznikla při 
Ústavu germanistiky a nordistiky Fi-
lozofické fakulty MU a předešla řadu 
dalších Rakouských knihoven, zaklá-
daných z iniciativy rakouského mini-
sterstva zahraničí především při uni-
verzitách a v univerzitních městech,“ 
uvedl Roman Kopřiva z filozofické 
fakulty. 

V polovině 90. let minulého století 
se pak přesunula do Moravské zem-
ské knihovny. „Přesun z Masarykovy 
univerzity byl už jen logickým kro-
kem, jak otevřít fondy a služby této 
knihovny pro širokou veřejnost,“ uve-
dl ředitel Moravské zemské knihovny 
Tomáš Gec.

Oslavy 20. výročí založení provázel 
cyklus Přednášky v Rakouské knihov-
ně, jejž na půdě Moravské zemské 
knihovny zorganizoval Roman Kopřiva 
ve spolupráci s odborníky z Masary-
kovy univerzity, mimo ni i kolegy ze 
zahraničí. 

Zlatá medaile pro Christine 
Dollingerovou
Masarykova univerzita v rámci oslav 
20. výročí založení Rakouské knihov-
ny v Brně udělila také Zlatou medai-
li rakouské vládní radové Christine 
Dollingerové za dlouholetou práci při 
rozvíjení česko-rakouských kulturních 
vztahů.

Christine Dollingerová se syste-
maticky zabývá podporou česko-ra-
kouských vztahů nejen v literatuře, 
ale i v divadle či výtvarném umění 
už od konce 80. let minulého stole-
tí. V prvních letech po roce 1989 se 
jako kulturní atašé rakouské ambasá-
dy a zástupkyně Rakouského kultur-
ního institutu v Praze soustředila na 
podporu českých studentů a učitelů, 
škol a knihoven. Zorganizovala první 
rakouský lektorát v českém školství, 
vedla stipendijní pobyty pro české 
studenty a mladé vědecké pracovníky 
na rakouských školách a vědeckých 
ústavech. Ve spolupráci s Filozofic-
kou fakultou Masarykovy univerzity 
zorganizovala jeden z prvních lekto-
rátů češtiny na Vídeňské univerzitě. 

Kromě toho se podílela na pořádání 
vědeckých konferencí na Masarykově 
univerzitě. 

„Christine Dollingerová pomáhala 
také při zřizování středních škol s něm-
činou jako vyučovacím jazykem, které 
rakouská strana podpořila a podporuje, 
a prostřednictvím regionálních akcí 
s nimi udržuje kontakt i nadále,“ uvedl 
Roman Kopřiva z Ústavu germanistiky 
a nordistiky Filozofické fakulty MU při 
předávání zlaté medaile.

Dnes působí Dollingerová na minis-
terstvu zahraničí ve Vídni, kde převzala 
agendu Rakouských knihoven. Rozší-
řila pole jejich působnosti a dále obo-
hatila jejich činnost. „Christine Dollin-
gerová významným a jedinečným 
způsobem rozvinula a naplnila ideu 
Rakouských knihoven, jež vznikla prá-
vě na Masarykově univerzitě, totiž aby 
se knihovny staly místem intelektuální-
ho setkávání a čilé duchovní výměny 
mezi nejširší veřejností, mezi kulturami 
obou zemí a cestou porozumění mezi 
oběma národy,“ uzavřel Kopřiva.

-red-

rakouská knihovna oslavila dvacáté narozeniny

 patronka rakouských knihoven, Christine 
Dollingerová, obdržela u příležitosti 20. výročí 
vzniku rakouské knihovny Zlatou medaili 
Masarykovy univerzity. Foto: Martin Kopáček.
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Nedávno jste se vrátil z desáté-
ho ročníku celoasijské konferen-
ce AQIS, kterou jste vedl jako 
předseda jejího řídícího výboru. 
Jak došlo k tomu, že jste získal 
takový vliv na akci pořádanou 
v Asii?
Začátkem roku 2001 jsem byl pozván 
na dva měsíce do nově vzniklého 
kvantového projektu v Tokiu. Tam 
jsem si položil otázku, co bych dělal, 
pokud bych byl vedoucím takového 
projektu a měl tak vynikající podmín-
ky, aby se projekt co nejdříve dostal 
na vědeckou mapu světa a do kontak-
tu se světovou špičkou. Navrhl jsem 
organizovat mezinárodní konferenci, 
s prvním ročníkem již v září, a připra-
vil jsem podrobný plán. Protože jsem 
měl zkušenosti s organizováním mezi-
národních konferencí a také výborné 
kontakty, též díky své knize Quantum 
Computing vydané v roce 1999, a byl 
jsem starší, všechny moje návrhy byly 
akceptovány. Povedla se tato konfe-
rence i další, a proto jsem získal plnou 
důvěru. Platí známé: „Jestliže vyhraje-
te na burze, všichni ekonomové vám 
budou naslouchat.“ Důvěru jsem si 
získal i snahou poznat asijské země 
a jejich historii, akceptovat jejich fi-
lozofii, mít rád jejich jídlo. Brzy jsem 
dokázal poznat Tokio, Kjóto či Soul 
lépe než domácí.

Čím je tato konference zvláštní?
Hlavní cíl je podporovat rozvoj nové 
a velmi progresivní oblasti vědy – zpra- 
cování informace s využitím jevů 
kvantového světa – celosvětově a ze-
jména na asijské úrovni. Dalším cílem 
je dosažení přiměřené vyváženosti 
mezi fyzikálním a informatickým po-
hledem na disciplínu a také toho, aby 
konference byla plně otevřená a velmi 
prestižní, aby každý mohl nabídnout 
přednášku nebo poster, které by byly 
objektivně posuzovány velmi prestiž-
ním mezinárodním programovým vý-
borem, a výběr by byl velmi náročný. 
Některé z těchto cílů byly v daném 
kontextu novinkou. 

Co vlastně znamená předsedat 
řídící komisi a o jakou jde práci?
Práce je to těžká i zajímavá. Každá 
asijská země má svá specifika. Mým 
hlavním úkolem je navrhnout a do-
jednat, kde a kdy by se měly konat 
další konference, kdo by je měl orga-
nizovat, a postarat se o jejich úspěš-
nost a celkový vývoj. S Pákistánem 
jsem jednal dva roky a když už bylo 
téměř hotovo, přišly nepokoje. S In-
dií jednám již téměř pět let. Obě země 
mají od začátku velký zájem, ale do-
vést jej do realistického návrhu není 
jednoduché. Mnozí lidé se například 
stále bojí do Indie cestovat. V mnoha 

případech musím spolupracovat při 
výběru hlavních organizátorů, čle-
nů programového výboru a zvaných 
přednášejících a někdy téměř každý 
den usměrňovat přípravu.

A co Pákistán?
V roce 2007 jsem dostal skvělou nabíd-
ku „z nejvyšších míst“, po mé účasti na 
„Abdus Salam“ přednášce na konferen-
ci v Nathiagali u Islámábádu, ale poté 
přišly nepokoje a nyní čekáme, kdy 
bude situace opět bezpečná.

Pokusili jste se u příležitosti 
desátého ročníku o pohled zpět 
a ocelkové hodnocení?
Nejvíce byl zdůrazňován velký vý-
znam, který konference měla pro 
vývoj v oblasti kvantového zpraco-
vání informace v asijských zemích, 
zejména v Japonsku a Koreji. I letos 
byla třetina ze 155 zaslaných příspěv-
ků z Japonska, třetina z ostatních 
asijských zemí a dalších částí světa. 
Acceptance rate činila 28 procent.

V Číně jste přednášel v kampusu 
jedné z nejlepších univerzit. Jak se 
liší takový čínský univerzitní kam-
pus od toho našeho, brněnského?
Bydlel jsem ve starém kampusu vel-
mi pěkné a jedné z nejprestižněj-
ších čínských univerzit, Sun Yat-sen 

v Guangzhao, který má rozlohu asi 
100 hektarů. Přednášky jsem měl v no-
vém kampusu, který je částí kampusu 
pro deset univerzit s celkovou rozlohou 
44,3 čtverečních kilometrů. Na překrás-
ných sportovištích se tady v listopadu 
konala značná část celoasijských spor-
tovních her. Krása tam ale více než ve 
vnitřní eleganci budov, která tak domi-
nuje bohunickému kampusu, spočívá 
spíše v parkovém charakteru kampusu.

Co vás nejvíce zaujalo v Koreji 
a Japonsku?
V Koreji jsem byl hostem Korea Institu-
te of Advanced Study. Je to velmi pres-
tižní výzkumné pracoviště, které ně-
kolikrát ročně podává zprávu o svých 
výsledcích přímo v parlamentu. Nejvíce 
mě zaujala struktura tohoto pracoviště, 
které chce být supermoderní: 20 pro-
fesorů, 23 pracovníků administrativy 
a služeb a 70 postdoců, tedy mladých 

začínajících vědců. To odráží současný 
trend ve výzkumu: těžiště je na post-
docích, kteří již mají znalosti a mimo-
řádnou motivaci být úspěšní. Japonsko 
jsem navštívil již patnáctkrát, a tak mě 
nejvíce překvapilo, pouze to, co dokáže 
skutečný superkuchař vykouzlit z moř-
ských produktů, a konečně jsem na naší 
společenské akci viděl i gejšu.

Jak vidíte budoucnost 
konference?
V roce 2011 bude konference v Busanu 
v Koreji a postkonferenční workshopy 
asi též v Soulu. V roce 2012 v Su-čou, 
jednom z nejkrásnějších čínských míst. 
Pro rok 2013 by to mělo být Dillí – po-
prvé v Indii. 

-red-

/více na http://info.muni.cz 

„Využíváme toho, že na filozofické fa-
kultě jde studovat širokou škálu jazyků 
včetně těch exotických, jako je např. 
japonština. Naší velkou výhodou je 
možnost pracovat s výchozím jazy-
kem a ne pouze s anglickými titulky, 
které se běžně posílají distributorům 
na různé festivaly,“ vysvětlila koordi-
nátorka přípravy festivalu za Masary-
kovu univerzitu Athena Alchazidu.

Do překladů se zapojili studenti 
z celkem sedmi kateder: z anglistiky, 
germanistiky, slavistiky, baltistiky, se-
mináře čínštiny, romanistiky a také 
studenti novořečtiny. „Práce na titul-
cích je zajímavá v tom, že nemá da-
leko k uměleckému překladu, ale na 
druhou stranu není tak obtížná. Měli 

jsme i možnost zúčastnit se přednášky 
překladatelky Anny Kareninové, kde 
jsme získali informace o tom, jak by 
měly titulky vypadat, a to jak po strán-
ce jazykové, tak technické,“ podělila 
se o své zkušenosti studentka italštiny 
Veronika Buchtíková.

Studenti se musí vypořádávat ne-
jen s jazykovými a formálními zálud-
nostmi titulků, musí ale osvědčit i své 
znalosti reálií. Nejtěžší to zřejmě mají 
studenti čínštiny. „Jejich filmy jsou 
specifické svou těsnou návazností na 
kulturu. Pro Číňany je to velmi důle-
žité. Musíme tedy být nejen pasivními 
překladateli, ale i znalci čínské kultury. 
Obtížné je zejména vystižení někte-
rých skutečností, i když divák nebude 

znát příslušný čínský kontext. Je to 
o to těžší, že se samozřejmě nesnaží-
me z čínského udělat český film,“ řekl 
student Andrej Dajča.

Na překladu jednoho filmu zpravidla 
pracuje více studentů, kteří si ho roz-
dělí do několika úseků, nebo pak vzá-
jemně porovnávají, jak se s překladem 
stejných pasáží vyrovnali. „Na italštině 
nás na jednom filmu pracuje devět. Or-
ganizačně je to složitější, ale zase si tak 
můžeme vzájemně radit. Přece jen víc 
hlav víc ví,“ doplnila Buchtíková.

Nejen titulky, ale i besedy 
a workshopy
Fakulta se do přípravy festivalu neza-
pojí jen překladem titulků. Studenti 
z dalších kateder – především z filmo-
vé a hudební vědy – se budou podílet 
i na přípravě doprovodného progra-
mu. „Pro studenty středních škol při-
pravíme celou řadu besed a worksho-
pů na témata, která budou vycházet 
z konkrétních filmů promítaných na 
festivalu,“ dodala Alchazidu. 

Vysokoškolští studenti, kteří se často 
připravují na pedagogické uplatnění, 
tak budou moci přímo na besedách 
vyzkoušet své didaktické dovednosti. 

Zároveň to ale bude i dobrá příležitost 
pro středoškoláky, kteří se dozvědí 
spoustu nového o vzdálených kultu-
rách v méně formálním prostředí, než 
je to školské.

Jaký program festival nabídne
Hlavní programová sekce festivalu 
Cinema Mundi, který se uskuteční od 
2. do 9. března, zůstává založená na 
stejném principu jako vloni. „Budeme 
se snažit získat maximální množství 
filmů, které budou soutěžit o nomi-
naci na Oskara v kategorii nejlepší 
zahraniční film. Už teď jednáme s při-
bližně šedesáti zahraničními distribu-
tory a producenty,“ uvedl dramaturg 
festivalu Lukáš Skupa.

Změn se ale návštěvníci dočkají 
v doprovodných sekcích festivalu. Or-
ganizátoři plánují v každém dalším 
ročníku včetně toho, který se právě 
blíží, detailněji prezentovat tři vybrané 
národní kinematografie. Spojovat by je 
měla buď společná historie, geografic-
ká poloha, nebo jazyková příbuznost. 
Na programu bude i malá přehlídka fil-
mů, které v únoru získají nejvíce Oska-
rů, a také výběr filmů nominovaných 
na Českého lva. David Povolný 

Významnou asijskou konferenci 
vede profesor z České republiky
Významnou celoasijskou konferenci AQIS, která se dosud konala v Japonsku, Číně a Koreji, vede profesor Jozef Gruska 
z Fakulty informatiky MU. Desátý ročník konference, jejímž cílem je podpora nové vědní oblasti – zpracování informace 
s využitím jevů kvantového světa, se konal letos na podzim v Tokiu. 

Studenti překládají titulky  
pro festival Cinema Mundi
Skvělou příležitost vyzkoušet své teoretické znalosti v praxi dostali studenti jazykových kateder Filozofické fakulty 
MU. Pro druhý ročník mezinárodního festivalu Cinema Mundi, který se v Brně uskuteční na začátku března, překláda-
jí titulky k filmům z celého světa od Itálie až po Čínu.

Nové elektronické učebnice latiny, no-
vořečtiny či italštiny budou moci vy-
užívat studenti už v jarním semestru. 
Díky tříletému projektu za téměř sedm 
milionů korun je zpracovali v Ústavu 
klasických studií Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity.

Cíl projektu je ale mnohem širší. 
„Jde o zvýšení jazykových a odborných 
kompetencí studentů, inovace stávají-
cích a vytvoření nových studijních 
materiálů, včetně těch e-learningo-
vých, a rozšíření nabídky volitelných, 
odborně zaměřených kurzů,“ říká Pe-
tra Mutlová, jedna z řešitelek projektu.

Ten tak pomůže rozšířit nabídku 
předmětů u oboru, který lze v České 
republice studovat právě jen na Ústa-
vu klasických studií – latinské me-
dievistiky. Nejen studenti latiny, ale 

i ostatních oborů či fakult tak budou 
moci nově využívat například e-lear-
ningovou podporu k semináři, který 
se zabývá problematikou středověké 
latinské literatury a vývojem literární 
produkce od pozdní antiky do 12. sto-
letí, jejíž specifika budou poprvé kom-
pletně zpracována v češtině. V dalších 
dvou seminářích studenti budou 
moci získat praktické kompetence při 
práci se středověkými rukopisy nebo 
se podrobněji seznámit s některými 
z tzv. pomocných věd historických 
nezbytných pro práci ve středověké 
latinské filologii. V Ústavu otevřou 
také odborné kurzy zaměřené na ko-
munikační a překladatelské schopnos-
ti magisterských studentů novořečtiny, 
která se studuje v Česku také jen na 
Filozofické fakultě MU. 

Do materiálů, z nichž se učí dnešní 
studenti latiny, chtějí autoři projektu 
postupně zapracovat mezioborové 
vazby. Například u jazykových ma-
teriálů pro studium latiny konkrétně 
půjde o odkazy na slova přejatá z la-
tiny do češtiny nebo na slovní zásobu 
románských jazyků, odbornou termi-
nologii různých oborů.

Speciální kurz – Elektronické 
databáze pro humanitní obory
A co v Ústavu chystají do budoucna? 
Každý rok uspořádají speciální kurz 
a školení, které umožní zpracování 
a vyhledávání v elektronických sou-
borech textů z klasické řecké, raně 
byzantské, klasické, středověké i novo-
věké latinské literatury, ale i v textech 
týkajících se filozofie, dějin umění 

nebo hudby (jedná se např. o databázi 
Thesaurus Linguae Graecae, Brepolis 
nebo National Hellenic Corpus).

„Studenti či akademičtí pracovníci 
budou moci kromě obecných a tech-
nických znalostí potřebných pro 
práci s danými zdroji získat i prak-
tické dovednosti a zkušenosti s prací 
s konkrétními prameny,“ upřesňuje 
Mutlová. Kromě toho, že každoročně 

nabídnou na celofakultní úrovni jed-
norázové školení k těmto databázím, 
bude jednou ročně otevřen také spe-
ciální kurz, ve kterém odborníci 
z různých oblastí humanitního studia 
naučí cílovou skupinu pracovat se 
zdroji potřebnými pro různé oblasti 
klasické, středověké a moderní filolo-
gie, ale i jiných oborů. „Tento kurz 
bude otevřen i studentům historie, 
religionistiky, dějin umění či archeo-
logie, pro jejichž studijní zaměření 
jsou dané zdroje obzvlášť přínosné 
a u nichž tedy lze předpokládat o ten-
to kurz zájem,“ říká Mutlová.

Petra Polčáková

Projekt Inovace studijních oborů Ústavu 
klasických studií FF MU je spolufinanco-
ván Evropským sociálním fondem a stát-
ním rozpočtem České republiky v rámci 
Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost (Investice do rozvoje 
vzdělávání).

Nové učebnice italštiny, novořečtiny a latiny přibudou na jaře

 Z oslav 70. narozenin Jozefa Grusky (vlevo)
japonským způsobem v době konference 
eQIs'03. Foto: Archiv J. Grusky.
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„V komunistické společnosti existova-
la jakási univerzální hodnota, ačkoliv 
ošklivá. Lidé čekali, že v té demokra-
tické ji nahradí jiná absolutní hodnota, 
ale tak to nefunguje. O demokracii je 
třeba se starat a to my jsme příliš ne-
zvládli,“ říká Jaroslav Petřík z nedáv-
no založeného Centra pro občanské 
vzdělávání při Masarykově univerzitě. 
Už po vzniku samostatného Českoslo-
venska konstatoval Tomáš Garrigue 
Masaryk, že demokracii bychom měli, 
a teď je třeba vychovat ještě demokra-
ty. V podobné situaci se Češi ocitli po 
sametové revoluci, ale výchova demo-
kratů zatím pokulhává.

Znepokojivá čísla
Podle průzkumů odhadem 80 pro-
cent dnešních voličů čerpá informace 
o demokracii ze školní občanské nauky 
z dob totality. A než by zájem o veřej-
né záležitosti rostl, tak spíš klesá. 

Dokládají to i výsledky výzkumu 
hodnot a postojů občanů České re-
publiky, které se zjišťovaly v letech 
1991 až 2008. Zatímco v roce 1991 po-
litika vůbec nezajímala 11 procent ob-
čanů, předloni už to bylo 24 procent. 
Když se měli respondenti před dvěma 
lety vyjádřit o míře své důvěry v poli-
tické strany, tak jich 42 procent odpo-
vědělo, že jim nevěří vůbec, a stejný 
podíl lidí konstatoval, že jejich důvěra 
není moc velká. Vláda si v pomyslné 
hitparádě vedla jen o málo lépe. 

Ze stavu, kdy si lidé přáli, aby mohli 
sami rozhodovat o tom, kdo je bude 
v politice reprezentovat, jsme se tedy 
dostali do situace, že voliči těm, kte-
ré si za zástupce vybrali, téměř vůbec 
nedůvěřují. „Takové informace jsou 
alarmující a situace, do jaké jsme se do-
pracovali, naprosto nevyhovující. Mu-
síme s ní něco udělat. Proto jsme ostat-
ně Centrum občanského vzdělávání 

zakládali,“ podotýká jeho ředitel On-
dřej Matějka, jenž poukazuje na to, že 
ve vyspělých zemích podobné institu-
ce fungují dlouho a výchova k občan-
ství se bere jako prevence politického 
extremismu.

Nutnost podniknutí kroků doklá-
dají i výsledky šetření The Internatio-
nal Civic and Citizenship Education 
Study. Ta se prováděla ve 38 zemích 
na celém světě a zapojilo se do ní 
více než 140 tisíc žáků. Plyne z ní, 
že Češi sice mají mírně nadprůměr-
né znalosti o občanské společnosti 
a systémech, angažovanosti a občan-
ské identitě, ale v praxi je využívat 
nemíní. Když měli respondenti od-
povědět na otázku, zda se chystají 
k volbám, tak v ostatních zemích 
jich v průměru 81 procent odpově-
dělo kladně. V Česku však plánova-
lo návštěvu volebních místností jen 
50 procent žáků.

Neoprávněné znechucení
Za takové výsledky může vedení ve 
školách i v rodinách. Zatímco v prv-
ním případě se dá mnohé dohnat, 
ve druhém už je to složitější. Žáky 
základních a středních škol totiž vy-
chovávají lidé, kteří většinou sami 
v něčem podobném nevidí smysl. 
„Ve společnosti se spojila frustrace 
z porevolučního vývoje a na druhou 
stranu relativní spokojenost s tím, že 
všechno na první pohled funguje, 
aniž by se o to člověk musel příliš 
starat,“ nastiňuje Jaroslav Petřík, jenž 
uznává, že právě zklamání panuje 
v Česku silné.

Ale v tom nejsou Češi nijak jedineč-
ní. „Stačí se jen podívat do Spojených 
států, jaká očekávání provázela zvo-
lení Baracka Obamy do prezidentské 
pozice. Už tehdy se mluvilo o tom, 
že od něj lidé čekají příliš, a to se také 
potvrdilo.“

České znechucení politikou však 
Petříkovi přijde částečně neoprávně-
né: „Jelikož nemáme přímou zku-
šenost s demokracií, je pro řadu lidí 
to, co se děje například v parlamentu, 
vzdálená věc a politici jsou jen „ti na-
hoře“. Kdyby si ale každý podobnou 
funkcí prošel a byl součástí rozhodo-
vacího procesu, získal by zcela jiný 
pohled.“

Ne, neznamená to, že by hned kaž-
dý musel kandidovat v parlamentních 
volbách. Snaha vzít najednou všech-
no do vlastních rukou může být i na 
škodu. „Občanství je vědomí vlastní-
ho místa ve společnosti a zároveň re-
spektování místa ostatních,“ nastiňuje 
Petřík. Znamená to, že by si každý 
člen společnosti měl uvědomit, že se 
musí zajímat o věci kolem sebe. A po-
kud k nim má skutečně co říct, nene-
chávat si svůj názor pro sebe.

Martina Fojtů

Je možné změnit něco u dospělé 
populace, u níž se hodnotové 
orientace dávno vytvořily?
Ne zcela. Jim chceme spíš ukázat, že 
mají možnosti s věcmi, s nimiž nesou-
hlasí, něco dělat. Příležitost spočívá 
v tom, že s frustrací, kterou v sobě lidé 
nosí, se dá pracovat. 

Jak to chcete konkrétně udělat?
Rádi bychom začali s úplně praktický-
mi věcmi. Chtěli bychom jim vysvětlit, 
jak zorganizovat protest nebo petici, 
jak oslovit lidi na ministerstvech nebo 
informovat o nějakém problému novi-
náře. Jde o to, aby byl člověk na příjmu 
a byl schopen a ochoten se do něčeho 
takového případně zapojit a nepova-
žoval to za ztrátu času. Chystáme sérii 
velmi konkrétních návodů, aby se jich 
mohli lidé v případě potřeby chopit. 
Různé snahy pozorujeme v dílčích ob-
lastech, jako jsou práva pacienta, práva 
spotřebitele nebo finanční gramotnost. 
My bychom rádi přesáhli tuto soukro-
mou rovinu a povzbudili lidi k zájmu 
o věci ležící za sférou jejich osobního 
zájmu a týkající se celé společnosti. 

I tak ovšem není jiná možnost než 
lidem ukázat, co z takových snah 
budou mít. Nebo ne?
Občanské vzdělávání se na Západě 
pojímá mimo jiné jako prevence poli- 

tického extremismu. Díky němu by se 
lidé neměli stát obětí politické mani-
pulace, ale měli by získat schopnost 
samostatné orientace ve veřejném 
prostoru. Zároveň nechceme primárně 
motivovat lidi akcentováním jejich na-
štvanosti na politiku, nechceme pod-
porovat obraz politiků jako těch zlých. 
Je potřeba znovu a znovu opakovat, že 
politika je taková, jaká je, proto, že se 
o ni lidé nestarají. Proto jsou v ní dnes 
lidé, s nimiž ostatní nejsou spokojeni. 
Dostali se tam minimálně za našeho 
přihlížení, pokud jsme je přímo sami 
nevolili. 

Další skupinou, na kterou se 
chcete zaměřit, jsou děti na 
školách a jejich výuka. Co vám na 
tom, jak se dnes vyučuje výchova 
k občanství, vadí?
Fakt, že neexistuje koncept toho, co 
znamená být aktivním občanem, který 
využívá svůj potenciál. Výuka se ome-
zuje na základy společenských věd, učí 
se něco z politologie, sociologie, eko-
nomie nebo práva. Chybí ovšem pře-
sah k tomu, co to znamená být občan, 
který je součástí společenství. Takové 
znalosti se žáci ale nemůžou učit jako 
fyziku nebo chemii. Je třeba pracovat 
s jejich motivací a ukázat jim situace, 
v nichž poznatky uplatní. Když to 
učitel dělá dobře, tak student pochopí, 

že se tady bavíme o velmi důležitých 
věcech. Že nejde jen o nějaké povídá-
ní, u kterého si odpočine od biologie 
nebo chemie.

Jako takový příklad měl stu-
dentům na jaře sloužit projekt 
studentských voleb. Co říká 
o úrovni demokracie v Česku 
jejich napadení Českou stranou 
sociálně demokratickou?
Podobné projekty jsou ve vyspělých 
zemích běžnou praxí, která má motivo-
vat studenty, aby šli volit. Prakticky jim 
ukazují, jak systém funguje. Jde o věc, 
která má čistě vzdělávací efekt. O úrov-
ni naší demokracie svědčí zmíněná 
příhoda velmi dobře. To, jak strana na 
svoji porážku ve studentském hlaso-
vání reagovala, jen dokládá, že smysl 
projektu vůbec nepochopila. V našich 
podmínkách výchovu k občanství 
znesnadňuje fakt, že nás budou lidé 
často podezřívat, že chceme politizo-
vat. Jenže když chceme dělat občanské 
vzdělávání, tak se politickým tématům 
nevyhneme. 

Poslední skupinou, na kterou 
chcete působit, jsou učitelé 
a jejich výchova. Mohou ovšem 
v žácích pěstovat občanské 
hodnoty ti, kteří učili už za 
totality?

Myslím, že ideologicky založení učitelé 
už se na školách spíše nevyskytují. Větší 
problém je podle nás v metodách, ja-
kými kantor učí. Občanské dovednosti 
nejde učit pasivními metodami, žáci 
se musí do tématu vtáhnout. Něco je 
třeba podniknout i s tím, jak se dnes 
vyučuje na pedagogických fakultách. 
Katedra má vždy odborníka na filozofii, 

sociologii, právo, didaktiku, ale samot-
né občanství tam vlastně zastoupeno 
není. Proto chceme s fakultami spolu-
pracovat. Už jsme navázali kontakty, 
cítíme vstřícnost a velkou ochotu spo-
lupracovat, ale bojujeme se setrvačností 
systému. Změna bude trvat.

Martina Fojtů

TÉMA: Občanská společnost po 21 letech
Volání po demokracii vystřídal nezájem 
Svobodu slova, shromažďování, možnost volit koho chci, a nebát se, že za to člověka bude někdo nějak postihovat. To a jiné výdobytky demokracie žádala před 21 lety většina Čechoslováků. Změna 
z totalitního na demokratické uspořádání země se nakonec skutečně udála a lidé dostali do rukou oproti předchozímu stavu silné nástroje, jak společnost ovlivňovat. Jak s nimi naložili? To, za co Češi 
před lety demonstrovali, a politika vůbec je dnes zajímá jen velmi málo a o aktivní účasti na fungování občanské společnosti se také nedá příliš mluvit.

S frustrací, kterou v sobě lidé nosí, se dá pracovat
Před několika týdny se v Praze konal kulatý stůl, na němž se sešli zástupci neziskového sektoru, odborných organizací 
řízených ministerstvem školství a akademické oblasti, aby diskutovali o tom, na jaké úrovni se v Česku nachází občanské 
vzdělávání. Shodli se na tom, že trpí zásadními nedostatky. Nebo spíš prakticky neexistuje. Tento stav by mělo pomoct 
napravit nedávno vzniklé Centrum občanského vzdělávání při Masarykově univerzitě. „Nemůžeme čekat, že se s obmě-
nou generací začnou lidé o společnost a demokracii zajímat víc. Několik průzkumů z poslední doby ukazuje, že existuje 
silná hodnotová kontinuita mezi tím, co si myslí mladí lidé a jejich rodiče,“ říká ředitel centra Ondřej Matějka.
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Co vás vlastně přivedlo k dějinám 
umění?
To kdybych tak věděl (směje se). Nejspíš 
to ale byl můj učitel matematiky a kres-
lení ještě na základní škole. Tehdy, 
v době počínající feminizace základ-
ního a středního školství, byl na ško-
le jedním z mála mužů-učitelů a jeho 
mnohdy svérázná výuka byla výrazně 
ovlivněna tím, že učit začal ještě za prv-
ní republiky. Já jsem byl s matematikou 
vždycky poněkud na štíru a tohle byla 
snad jediná doba, kdy mě bavila.

Předpokládám ale, že důležitější 
bylo to kreslení.
Hlavní bylo, že se nás snažil nejen na-
učit kreslit, ale hlavně seznámit s kva-
litním uměním, a proto nás vodil do 
Moravské galerie a na výstavy. Bylo to 
na začátku 60. let minulého století, a to 
byly i v Brně pořádány velké výstavy, 
například Antonína Slavíčka nebo Jana 
Preislera. Tam někde asi bude počátek 
mého intenzivního zájmu o výtvarné 
umění. Postupně jsem začal sám cho-
dit na výstavy a zajímat se o historii, 
literaturu, divadlo, film a především 
o dějiny výtvarného umění. Když jsem 
se dostal na střední školu, už jsem měl 
jasno, kam směřuji, i když jsem ještě 
sám úplně netušil, co všechno dějiny 
umění vlastně obnášejí. V orientaci mi 
pomáhalo také členství v Klubu mla-
dých přátel umění.

Neodrazoval vás někdo od toho 
jít studovat obor, který na první 
pohled není příliš praktický?
Před maturitou na tehdejší Střední vše-
obecně vzdělávací škole jsme museli 
říct, kam se budeme hlásit na vysokou 
školu, a moje třídní profesorka tehdy 
pronesla památnou větu: „Tím chcete 
v budoucnosti živit rodinu?“ A pak ješ-
tě dodala: „To je tak pro slečny z dob-
rých rodin.“ Což jsem já samozřejmě 
nebyl. Vždycky říkám, že jsem měl 
veliké štěstí, že jsem se na toto životní 
rozcestí dostal v polovině 60. let, kdy 
se projevovalo určité společenské tání. 
Měl jsem tak šanci dostat se na vysokou 
školu i se svým ne právě valným kádro-
vým původem.

Co jste si tehdy představoval, že 
budete dělat, až vystudujete?
Myslím, že jsem si to moc nepředstavo-
val, snad jen podvědomě jsem směřoval 
ke galerijní práci. Když je člověku osm-
náct let, tak si neklade otázky, jak uživí 
rodinu, ale jde si prostě za svým. Po ma-
turitě se mi dokonce nabízela možnost 
studovat v zahraničí. Můj dědeček, kte-
rý po roce 1948 zůstal 
v USA, mi nabízel záze-
mí pro studium ve Víd-
ni. Říkal jsem tehdy, že 
je to skvělé, že bych tam 
chtěl studovat dějiny 
umění. Jenže dědeček 
rozhodl, že mám studovat zahraniční 
obchod. To mě ale ani trochu nelákalo 
a šel jsem studovat dějiny umění. A ni-
kdy jsem toho nelitoval. 

Středem vašeho odborného zájmu 
je hlavně nizozemské malířství 
v době baroka. Co vás přivedlo 
právě k němu?
Přiznám se, že nizozemským malíř-
stvím jsem se nikdy nechtěl zabývat. 
Vždycky jsem měl pocit, který dnes 
již samozřejmě nesdílím, že obrazy 
holandských malířů jsou jeden jako 
druhý. Pak jsem ale po škole, po krátké 
době strávené u brněnských památkářů, 
dostal nabídku z pražské Národní gale-
rie. Tam mi sdělili, že kolega, renomo-
vaný specialista na nizozemské umění, 
uvažuje o důchodu a že bych ho měl 
časem nahradit. Začal jsem se tedy za-
bývat obrazy holandských a vlámských 

mistrů, protože nebylo zbytí. Později 
jsem něco podobného zažil znova, 
když jsem přišel na Masarykovu univer-
zitu. Nikdy jsem totiž neuvažoval o ka-
riéře vysokoškolského učitele a dnes už 
učím 16 let a jsem spokojený. Nechci 
tím říct, že odříkaného chleba největší 
krajíc, ale člověk prostě dělá v životě 
i věci, k nimž původně nesměřoval, 
a vůbec to nemusí být na škodu.

Jaký druh umění vás odborně 
lákal?
V době studia mě dost lákalo moder-
ní umění a i pod vlivem učitelů jsem 
k němu hodně směřoval. Studovat 
jsem začal v roce 1967, pak přišlo praž-
ské jaro a po něm tzv. normalizace. 
Když jsem na jejím počátku školu kon-
čil, uměl jsem si už domyslet, jaké bu-
dou právě v oblasti soudobého umění 
ideologické tlaky. Za této situace jsem 
si řekl, že se profesně tímto směrem 
nevydám.

Nechtěl jste se k modernímu 
umění vrátit po revoluci?
Ve 40 letech už nemůžete totálně změ-
nit odborné zaměření, protože speciali-
zace je dnes nutná, ale já se samozřejmě 
nikdy modernímu umění neuzavíral. 
Historik umění nesmí mít klapky na 
očích. Nesmí být „fachidiot“ a soustře-
dit se jen na oblast své úzké specializa-
ce a již na nic jiného. Pravidelně jsem 
proto už před revolucí chodil do ateli-
érů a byl v kontaktu zejména s umělci 
své generace. Vědomě jsem se ovšem 
bránil o nich psát. 

Takže vás vůbec nelákalo být 
kritikem? 
Vždycky když se začne umění pitvat, 
analyzovat a hodnotit, setře se jeho 
přirozený pel. Když přijmete roli 
vědce, mnohdy jste ochuzeni o bez-
prostřední zážitek. Ale umění, pokud 
ho máte opravdu prožít, to vyžaduje. 
Díky tomu, že se moderním uměním 
odborně nezabývám, si k němu můžu 
kdykoliv odskočit a mít nebo nemít ho 
„jenom“ rád, podle toho, jak na mne 
působí. O moderním umělci jsem za 
celý život napsal jen jediný úvod do ka-
talogu, a to jsem byl dotyčným doslova 
přitlačen do kouta a nešlo mu odříct. 

Ke sběratelství umění vás taky 
přivedla náhoda?
K tomu mě přivedl naprosto praktický 
důvod. Když jsem začal pracovat v Ná-
rodní galerii, tak mě pochopitelně za-
jímalo, jak se do ní všechny ty obrazy 
dostaly a kdo byli jejich původní maji-

telé. Něco se vědělo, něco ne, o mno-
hém se taky vědět nechtělo či nesmělo, 
protože součástí galerijních sbírek se 
stala i díla konfiskovaná po roce 1948 
a později ze soukromých sbírek. Do-
zvědět se více mne lákalo, protože pro-
venience napomáhá nejen lepšímu po-
chopení sbírky jako celku, její historie, 
ale přispívá i porozumění konkrétním 
uměleckým dílům. Jsem přesvědčen, že 
je nutné vědět, kdo byl v minulosti je-
jich majitelem, případně pro koho byla 
vytvořena. Postupně mě začala zajímat 
i psychologie sběratele, pohnutky, kte-
ré ho vedou a nutí k tomu, aby shroma-
žďoval umělecká díla.

A co sběratele pohání?
Primární je touha vlastnit. Řada lidí 
však cítí potřebu obklopovat se krásný-
mi věcmi. Jsou tu ale i tací, kteří mají 
prostě k dispozici nadbytečné finance 

a myslí si, že vlastnit umění patří k je-
jich sociálnímu postavení. To se nemě-
ní po staletí. Bylo to tu už v baroku, 
v 19. století, za první republiky a i po 
listopadu 1989. V řadě případů ale mů-
žeme pozorovat zajímavý přerod inves-
tora v opravdového milovníka a znalce 
umění. Nezřídka docházelo i k promě-
nám náplně jejich sbírek. Za první re-
publiky musel mít každý ve své sbírce 
holandské obrazy 17. století a pak něja-
kého Mánesa nebo Navrátila. Nezřídka 
však někteří z těchto sběratelů změnili 
svůj postoj a rozhodli se sbírat mo-
derní umění – třeba Emila Fillu. A to 
prostě z lásky k umění, ne jako dnešní 
zbohatlíci, kteří jeho obrazy kupují za 
astronomické částky. O takovém sběra-
telství já říkám, že to už není kumšt. Na 
to opravdu stačí jen tlustá prkenice.

Vy sám sbíráte umění?
Ne, protože důvěrně vím, kam sběratel-
ská vášeň může vést. Viděl jsem konce 
některých sběratelů, kteří tomu zcela 
propadli, a to už je pak záležitost spíše 
pro psychiatra, protože jsou doslova 
nemocní, že něco nemůžou mít doma. 
Takové chorobné vášni jsem nechtěl 
nikdy propadnout. Sbírání mě tedy 
nikdy nelákalo, ale doma samozřejmě 
nemám holé stěny. Patřím spíše do ka-
tegorie milovníků umění, a proto jsem 
obklopen v soukromí jen uměním, kte-
ré mám prostě rád.

A co vám tedy na stěnách visí?
Obrazy a kresby malířů, ke kterým 
jsem chodil do ateliérů, většinou mých 
vrstevníků. Je to vlastně generační zále-
žitost, protože jsme žili ve stejné době, 
a měli jsme tedy i podobné pocity a je-
jich práce je zpravidla vyjadřují.

Ze starého umění nic nemáte?
Ne. Když jsem po léta pracoval v Ná-
rodní galerii, tak jsem byl v každoden-
ním styku s mimořádně kvalitními díly 
starých mistrů. Navíc bych to pova-
žoval za střet zájmu a za velký etický 
problém. Když pracujete ve veřejné ga-
lerii a jste mimo jiné zodpovědný za to, 
abyste pro její sbírky získával díla z ur-
čitého období, tak je nemůžete sbírat. 
V zahraničí je to dokonce velmi přísně 
regulováno v etickém kodexu pracovní-
ka muzejní instituce a myslím si, že je 
to tak správně. 

V době své kariéry v Národní 
galerii jste se na čas stal na 
začátku 90. let i jejím ředitelem. 
Jaké to bylo vést tuto instituci 
krátce po revoluci?

Těžké. Byla to přechodná 
doba a byl jsem jmenovaný 
do funkce v době, kdy bylo 
rozhodnuto, že volební ob-
dobí potrvá jen dva roky. 
A také jsem nikdy neměl 
žádné politické jištění. Měl 

jsem to tedy obtížné jak směrem ven, 
tak i dovnitř. Začínal jsem navíc v gale-
rii doslova od píky a spoustu lidí jsem 
tam znal. Nikdo mi tedy nemohl na-
mluvit, že je něco jiného, než dooprav-
dy byl, a lidé nebyli ochotní se moc mě-
nit. Tím nemyslím politicky, ale stylem 
práce. Prosadit některé funkční změny, 
které byly jinde běžné, zde prakticky 
nešlo. Zaměstnanci mi odpovídali: „To 
jsme tak nikdy nedělali.“ A to Národní 
galerie nebyla žádným útočištěm stra-
nických kariéristů, nebyl to tam jeden 
soudruh vedle druhého, spíše naopak. 
Ale i lidé, kteří s předchozím režimem 
nesouhlasili, jím byli, pokud jde o styl 
života a práce, tak prosáklí, že jsem čas-
to velmi tvrdě narážel.

Přinesla vám funkce zklamání? 
To bych neřekl. Nikdy jsem neměl am-
bice dělat kariéru tohoto typu. Také 

proto, že bych neměl čas na odbornou 
práci. Panu ministrovi, který mě tehdy 
odvolal, jsem tedy takřka vděčný, pro-
tože mě před mnohým uchránil. To, že 
jsem neměl čas na soustavnou odbor-
nou práci, jsem cítil jako ohromnou 
ztrátu. Ale současně jsem přesvědčen, 
že v čele instituce, jako je Národní ga-
lerie, by měl být odborník. Jak má od-
bornou instituci řídit někdo, kdo sám 
odborně nepracuje? Samozřejmě že 
musí být také schopným manažerem, 
ale nejde jen o to.

Co říkáte na současný vývoj 
Národní galerie?
Kdybych byl politik, tak řeknu: „Bez 
komentáře.“ Já to samozřejmě můžu 
komentovat, ale raději bych to nedělal. 
V listopadu 1989 jsme si všichni hodně 
naivně mysleli, že instituce typu Ná-
rodní galerie se odpolitizuje, ale ono to 
tak bohužel není. 

Jak se to pak stalo, že jste se 
v polovině 90. let, po skoro 
dvaceti letech, vrátil zpátky do 
Brna na svoji alma mater?
Přivedl mě sem kolega, profesor Jiří 
Kroupa. Přitom jsme se z dob studií 
vlastně moc neznali, začal studovat 
o něco později. Přišel ale jednoho dne 
za mnou s nabídkou, jestli bych ne-
chtěl jít do Brna. V té době byla kated-
ra, která se vrátila k tradičnímu názvu 
Seminář dějin umění, opravdu malá, 
pracovali tu všeho všudy čtyři lidi, a on 
měl v plánu vrátit jí někdejší význam 
z dob, kdy zde působily výrazné osob-
nosti oboru jako Albert Kutal, Václav 
Richter a Antonín Friedl. Nutně na to 
ale potřeboval lidi do týmu. Musím 
říct, že jsem dlouho neváhal. 

Kariéru směrem z Prahy do Brna 
většinou lidé moc nechápou…
Zažil jsem to i já. Když se mě kolego-
vé v Praze ptali, kde teď působím, a já 
říkal, že v Brně na univerzitě, tak jsem 
často viděl útrpné pohledy. Pro řadu 
lidí, kteří pracují v Praze, je to skutečně 
naprosto nepochopitelné, a tak jsem 
posléze už dopředu říkal, že tam nej-
sem ve vyhnanství, ani za trest, ale že 
jsem si to svobodně zvolil. Musím říct, 
že ani po těch 16 letech vůbec nelituji – 
měl jsem díky tomu, že jsem do toho 
šel, jedinečnou možnost podílet se 
na budování katedry. Něco takového 
bych nikde jinde nezažil. 

Nemrzelo vás opustit galerii?
Neměl jsem v plánu z galerie odejít, ale 
prostě to vyplynulo ze situace a dnes 
jsem za to rád. Přiznám se, že zůstat 
tam a pracovat pod Milanem Knížá-
kem by se mi asi moc nelíbilo. Navíc 
jsem zjistil, že pro akademickou kariéru 
je skvělé mít galerijní zkušenost. Kdy-
bych byl mladší a měl tu možnost, tak 
bych určitě působení na vysoké škole 
a v praxi kombinoval. Třeba u předsta-
vitelů vídeňské školy dějin umění to 
bylo zcela běžné. Akademikům, kteří se 

celý život pohybují jen v akademickém 
prostředí, něco chybí. V našem oboru 
je dobré mít přímou zkušenost s umě-
leckými díly, a to ne jen zprostředkova-
ně jako návštěvník muzeí nebo čtenář 
obrazových publikací.

Nechci vás nabádat k tomu, 
abyste se chlubil, ale kam se vám 
podařilo s kolegy za těch posled-
ních dvacet let katedru posunout?
Kdybych chtěl být sebevědomý, tak 
bych řekl, že se nám podařilo vybu-
dovat katedru, kterou není oborově 
možné přehlédnout a která aspiruje být 
v českém kontextu tou nejlepší. Navíc 
se nám podařilo vychovat si nástupce, 
což je dobře i vzhledem k tomu, že 
vážně uvažuji o odchodu do důchodu. 
A mohu tak učinit s vědomím, že jsou 
tu mladší kolegové, kteří jsou schopní 
katedru plně převzít a pokračovat v je-
jím budování. Nemyslím si samozřej-
mě, že to budou dělat stejně, jako jsme 
to dělali my, ale že zachovají podstatu 
brněnské školy dějin umění. To pova-
žuji za úspěch. 

Jaké máte plány do důchodu?
Chci pracovat (směje se). Aby to teď 
nevyznělo, že momentálně nepracuji, 
ale chci jít do důchodu, abych měl víc 
času na odbornou práci. Moje osob-
ní situace je o to komplikovanější, že 
přejíždím mezi Prahou a Brnem. Mám 
totiž v Praze rodinu, která se za mnou 
nemohla do Brna přestěhovat. Když 
dojíždíte každý týden, někdy i dvakrát, 
tak je to dost časově náročné. Dosud 
jsem měl i proto možnost pořádně pra-
covat jen o prázdninách. 

Jste ten typ, co nemívá 
dovolenou?
Skutečně jsem posledních 16 let neměl 
pořádnou dovolenou ve smyslu, že 
bych někam jel a nic nedělal. Třeba 
velkou knihu o sběratelství nazvanou 
„Sobě, umění, přátelům“ jsem napsal 
také v létě. Těším se teď, že na takovou 
práci budu mít čas celoročně. Nepřed-
pokládám ovšem, že za sebou zamknu 
dveře a už mě tu nikdo neuvidí. Ale 
přece jen to bude něco jiného, když ne-
budu plně angažován v každodenním 
provozu katedry včetně jejího vedení. 

Máte nějaký konkrétní tvůrčí plán?
Chtěl bych napsat druhý díl knihy 
o sběratelství na českém území. Prv-
ní kniha končí v roce 1939. Teď bych 
chtěl zpracovat velmi složité období 
od druhé světové války až do počátku 
60. let, kdy došlo i k postihům sběra-
telů a omezování jejich aktivit. Je to 
sice jen několik desetiletí na rozdíl od 
několika staletí v předchozím dílu, ale 
potřebuji provést hlubší výzkum, na 
který teď nemám mnoho času. Mám 
už samozřejmě množství materiálu, 
který po léta sbírám, ale chce to ještě 
více systematické práce. Už se na ni 
moc těším.

David Povolný

Umění miluji, ale nesbírám
Prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc., původně vůbec neuvažoval o přednášení na vysoké škole. Poté, co vystudoval dějiny 
umění na Masarykově univerzitě, působil skoro dvacet let v Národní galerii v Praze, kterou na začátku 90. let také krátce 
vedl. Osud ho ale přivedl zpátky a dnes je dlouholetým vedoucím tam, kde původně vystudoval. Vedle nizozemského 
a středoevropského barokního malířství se dlouhodobě zabývá dějinami sběratelství umění. Sám ale nesbírá. „Patřím spíš 
do kategorie oněch milovníků umění, a pokud doma mám umění, tak prostě proto, že je mám rád,“ říká.

„V listopadu 1989 jsme si všichni naivně 
mysleli, že instituce typu Národní galerie se 
odpolitizuje, ale ono to tak bohužel není.“
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Jaroslav Škrabálek z fakulty infor-
matiky také doplňuje, že mezi studen-
ty je zatím nejvíce populární systém 
Android od Googlu. Zdaleka největší 
pozornost bude ve výuce ale věnová-
na systému Apple iOS, kde není zna-
lost vývoje v českých poměrech zatím 
tak velká, i když perspektiva je zřejmě 
největší.

Že jde skutečně o oblast s velkou 
budoucností, potvrzuje i vedoucí labo-
ratoře Tomáš Pitner: „Podíváte-li se na 
tisíce aplikací, které se denně prodávají 

na tržištích pro systémy Apple iOS 
nebo Android, je to jasná příležitost 
a my musíme připravovat studenty, 
aby ji uměli využít. Navíc je to oblast, 
kde se může dobře spojit vývojářská 
dovednost a detailní znalost možností 
mobilních zařízení s tvořivostí a hra-
vostí lidí. Pro to všechno je univerzita 
naprosto ideální prostředí.“ 

Myslí se i na výzkum
Nový úsek laboratoře by se ale neměl 
podílet jen na výuce studentů. Sou-

částí jeho aktivit bude i dal-
ší výzkum v oblasti mo-
bilních platforem. Už teď 
v laboratoři vzniká projekt 
založený na principech roz-
šířené reality, který umožní 
vyhledávat a opět znovu 
zakládat knihy v prostředí 
knihoven pomocí navigace 
v mobilním telefonu. 

Díky zprostředkovatelské 
činnosti Centra pro trans-
fer technologií MU se také 
podařilo navázat spoluprá-
ci se soukromou firmou. 

Informatici díky tomu v akademicko-
komerčním projektu zkoumají mož-
nosti portace kódu – tedy převádění 
již vyvinutých aplikací z jedné plat-
formy na druhou. „A hledání dal-
ších možností výzkumu je skutečně 
na místě. Mobilní platformy budou 
stále více klíčovým prostředím, kam 
se bude směrovat funkčnost stávají-
cích velkých podnikových systémů. 
Z chytrých mobilů budeme v bu-
doucnu mimo jiné dozorovat a řídit 
velké systémy a infrastruktury, jako 
jsou rozlehlé sítě, inteligentní budo-
vy, prodejní automaty a podobně. 
Musíme teď hledat originální postu-
py a vyvíjet technologie, jak toho do-
sáhnout,“ nastiňuje Pitner.

Co stojí za nástupem chytrých 
telefonů
Za tím, že se mobilní platformy moh-
ly tak zásadně rozvinout, však nestojí 
jen překotný vývoj technologií a je-
jich miniaturizace, jak by se mohlo 
zdát. Umožnil to také obrovský roz-
voj internetové infrastruktury. „Dnes 
už se skoro všude připojíte na internet 

přes wi-fi a díky sítím 3G, které jsou 
třeba po Brně snad úplně všude, máte 
i ohromně rychlé připojení,“ dopl-
ňuje Škrabálek. Díky tomu všemu 
mají podle odhadů v dohledné době 
přístroje typu smartphone či tablet 
připojené k internetu svým počtem 
překročit počet připojení z tradičních 
stolních počítačů.

Velký zlom na trhu s moderními 
mobilními platformami nastal v roce 
2007. Tehdy přišel na trh Apple iPho-
ne. Svou koncepcí umožnil to, o co 
se řada výrobců mobilů pokoušela 
už mnoho let před tím: zpřístupnil 
chytré telefony obyčejným lidem. 
Trik byl v tom, co právě teď nejvíc 
zajímá vývojáře po celém světě: Na-
bídnout uživatelsky příjemný a intu-
itivní rozhraní a ovládání a zároveň 
poskytnout snadný přístup k rychle 
vyvíjeným aplikacím. 

„Do té doby tu byly jen Palmy, 
Windows Mobile do verze 6.5 a další 
marné pokusy, které ztroskotaly. Na-
příklad chybou Microsoftu bylo to, že 
se snažil nacpat celý stolní počítač do 
kapsy. To nefungovalo. Bylo potře-
ba přizpůsobit se jiným možnostem 
malého přístroje a také požadavkům 
uživatelů na obslužnost,“ hodnotí 
Škrabálek. 

Proč vlastně lidé chtějí chytré 
telefony
Podle odborníků v dnešní době stále 
více převládá styl práce, že si uživa-
telé napíší na stolním počítači třeba 
v kanceláři nějaký text, ale pak chtějí 
kdykoliv a kdekoliv pokračovat. Data 
tak nemají uložená někde na pevném 
disku, ale na internetu. Sednou si pak 
například do tramvaje, otevřou svůj 
chytrý telefon nebo tablet, připojí se 
s ním na internet a v pracování na tex-
tu plynule pokračují. 

„Lidé už se také nechtějí omezovat 
tím, že kvůli každé drobnosti musí za-
pínat počítač a čekat, až se systém na-
startuje. Chtějí operativitu a flexibilitu. 
To jim tyto smartphony a také tablety 
skvěle umožní. To všechno dává naší 
právě rozjeté práci v laboratoři LaSArIS 
šanci, že půjde s dobou a tedy že má 
smysl se jí velmi intenzivně věnovat,“ 
komentuje Škrabálek. Za pravdu mu 
ostatně dává i chování všech větších 
hráčů na trhu s IT technologiemi. Spo-
lečnosti jako Google, Microsoft, Apple 
či HP směřují čím dál tím víc svých pro-
duktů na mobilní zařízení. „Prakticky 
všechno, co dělají na velké počítače, už 
dnes paralelně promýšlejí a vyvíjejí tak, 
aby se to dalo použít i na mobilech,“ 
dodává Škrabálek. David Povolný

Podle Svantessona může mít sexting 
mnoho podob od těch poměrně ne-
vinných mezi dospělými až po ty 
vážné, když se třeba starší muž snaží 
získat citlivé fotografie od nezletilých 
dívek. Sexting však může vyvolávat 
i naprosto absurdní situace, jako když 
se třeba neuvážlivý teenager dostane 
do vězení za dětskou pornografii.

Sexting je dnes už poměrně rozší-
řený jev, aniž by mu byla věnována 
dostatečná pozornost. Podle nedávné-
ho průzkumu deset procent mladých 
Američanů ve věku mezi 14 a 24 lety 
připouští, že někdy poslali nahé fotky 
sebe samých někomu jinému. „Člo-
věk, který odesílá takové obrázky, 
a děje se to zřejmě často všude kolem 
nás, dělá něco, co by mohlo vypadat 
jen jako malý problém, může to však 
mít mnoho právních důsledků,“ varu-
je Svantesson.

Jaké zákony mohou být poruše-
ny, když člověk sextuje?
Záleží na mnoha proměnných, napří-
klad na vašem věku. Pokud jsou aktéři 
sextingu dospělí, pak samozřejmě není 
ve hře žádná dětská pornografie. Když 
pošlete svůj obrázek jiné zletilé osobě, 
tak pravděpodobně vůbec nedojde 
k žádným právním komplikacím. Ve 

většině kultur by asi bylo velmi obtíž-
né argumentovat, že byl vůbec nějaký 
zákon porušen. Pokud ale ten, kdo 
obrázek dostal, jej začne rozesílat tře-
tím osobám, mohou tu vyvstat právní 
otázky v oblastech, jako je pomluva, 
ochrana soukromí nebo i autorský 
zákon. Jako autor a původní odesíla-
tel obrázku samozřejmě máte všechna 
autorská práva k tomuto snímku a ni-
kdo další by ho neměl šířit bez vašeho 
svolení. A pak je tu samozřejmě také 
problematika dětské pornografie, když 
se budeme bavit o teenagerech.

S rozvojem technologií se 
hodnoty společnosti rychle mění. 
Nemyslíte si, že by se sexting 
mohl stát něčím běžným?
Je pravda, že by určitě mohlo dojít 
k obratu a sexting by se mohl stát ně-
čím normálním, jenže pak může dojít 
i k opačnému trendu a lidé budou zase 
říkat: „Ne, to je špatně, chtěli bychom 
se vrátit zpět.“ Ale pak už je příliš poz-
dě, protože jak víme, z internetu není 
možné úplně odstranit žádný obsah. 
Pokud společnost změní své hodnoty 
z jednoho extrému do druhého, nežá-
doucí obsah na internetu zůstane tak 
jako tak. To je důvod, proč musíme 
být opatrní už nyní.

Zmiňoval jste dětskou porno-
grafii. Co se stane, když budou 
dva čtrnáctileté děti sextovat 
a předávat své fotografie dalším 
lidem? Zdá se totiž absurdní, že 
by měly být obviněny z dětské 
pornografie…
Pokud je vám čtrnáct let a vaše stejně 
stará přítelkyně vám pošle choulosti-
vý obrázek a vy ho přepošlete svým 
kamarádům, tak očividně děláte něco 
špatného – je to přinejmenším poru-
šení ochrany důvěrných údajů. Je ov-
šem ještě nadnesené, že byste měli být 
obviněni z šíření dětské pornografie. 
Stát se to ale může. Podle mého ná-
zoru by však takové obvinění nekore-
spondovalo s tím, co dotyčný oprav-
du udělal. Celý váš život tím totiž 
bude pravděpodobně zničen, můžete 
jít do vězení a být zapsán do registru 
sexuálních delikventů. 

Jak byste to řešil?
Je zřejmé, že by taková činnost měla 
mít nějaké následky, zřejmě i trestní 
povahy, ale ne tak extrémní, jak je to 
možné dnes. Je však těžké říci, kde 
nastavit hranici. Kdy jde o dětskou 
pornografii a kdy už ne? Musíme to 
důkladně promyslet, protože existují 
ještě absurdnější případy. Když je vám 

čtrnáct let a umístíte své nahé fotky na 
internet, jste zároveň obětí a pachate-
lem dětské pornografie.

Takže zákony by se měly změnit?
Zákony v současné podobě nejsou 
dobře připravené na to, aby se se sex-
tingem vypořádaly. Zákon o pomluvě 
nemusí pomoci, protože jsou známé 
případy, kdy je těžké argumentovat, 
že vůbec k pomluvě došlo. Právo by 
v tomto případě mělo být vymahatel-
né, ale není. Na druhé straně existují 
případy, kdy je právo vymahatelné 
způsobem, jakým by být nemělo – to 
jsou třeba případy dětské pornografie, 
o kterých jsme mluvili. Měli bychom 
se tedy skutečně ptát, zda potřebuje-
me nové specifické právní úpravy pro 
fenomén jménem sexting. Problémem 
také je, jak to udělat, aby tyto nové 
zákony byly relevantní i za pět nebo 
deset let – budeme muset bojovat 
s technologickým vývojem. Ale abych 

odpověděl na otázku: Ano, určitě je 
potřeba upravit zákony.

Ostřílení právníci ale vždycky 
říkají, že úprava zákona by měla 
být až to poslední.
Je jasné, že úprava zákonů není to 
hlavní a jediné, co by se mělo dělat. 
Musíme také vzdělávat mladé lidi 
a zajistit, aby pochopili dlouhodobé 
následky nejen sextingu, ale obecně 
poskytování soukromých informací. 
Často říkám svým studentům, aby 
u všeho, co dávají na Facebook, uplat-
nili „tchyňový test“. To znamená, že 
byste neměli dát na Facebook nic, co 
byste nechtěli, aby viděla vaše sou-
časná či budoucí tchyně. Mohl by to 
být docela nudný svět, kdyby se lidé 
striktně drželi takového pravidla, ale 
měli by to aspoň vzít v úvahu, když 
se rozhodují, že něco pošlou.

David Povolný

Sexting: právní výzva 
elektronického věku
Fotoaparáty v mobilních telefonech, miniaturní webové kamery, rychlý a cenově dostupný přístup k in-
ternetu, MMSky a sociální síť Facebook. To všechno jsou nástroje, které vytvářejí ideální zázemí pro zcela 
nový fenomén, tzv. sexting: posílání sexuálních zpráv a obrázků. O nejrůznějších právních problémech, 
které mohou vyvstat v souvislosti se sextingem, přijel v listopadu na konferenci Cyberspace na Právnickou 
fakultu Masarykovy univerzity přednášet Dan Svantesson z Bond University v Austrálii. 

Informatici se zaměří na chytré telefony /pokračování ze strany 1 
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Nový objev, který by mohl najít vy-
užití například při vývoji protinádo-
rových terapií, si připsali vědci z Ma-
sarykovy univerzity. Tým z lékařské 
fakulty zjistil, že rozeznat poškození 
své DNA a zareagovat na něj aktivací 
kontrolního bodu, kterou následuje 
přerušení buněčného dělení, dokáží 
také buňky unikátního typu – lidské 
embryonální kmenové buňky. 

Doposud se předpokládalo, že 
tuto schopnost mají pouze diferen-
cované somatické buňky a že schop-
nosti embryonálních kmenových 
buněk jsou v tomto smyslu z něja-
kého důvodu přinejmenším výrazně 
omezené. O novém objevu skupi-
ny Aleše Hampla z lékařské fakulty 

informoval prestižní vědecký časopis 
Stem Cells.

Výzkum embryonálních kmenových 
buněk je pro vědce velmi atraktivní ze-
jména vzhledem k očekávanému využi-
tí těchto buněk pro vývoj léčiv, včetně 
těch protinádorových, a v regenerativ-
ní medicíně.

Použití v regenerativní medicíně, 
kdy kmenové buňky budou sloužit 
jako zdroj buněk pro nápravu nemocí 
či úrazem poškozených tkání a orgá-
nů, však bude vyžadovat jejich na-
množení do relativně velkých počtů 
mimo tělo člověka – v takzvané Petri-
ho misce. Podmínky Petriho misky ale 
obecně nejsou pro buňky ty nejpřízni-
vější a mají tendenci u nich vyvolávat 

změny, včetně změn genetické infor-
mace uložené v jejich DNA. 

Schopnost na poškození DNA správ-
ně reagovat je tedy velmi důležitá. 
Zejména tehdy, když mají být takové 
buňky přeneseny zpět do těla pacienta 
a kdy poškozená genetická informace 
může být zdrojem abnormálního cho-
vání, včetně nádorového růstu. „To, že 
se lidské embryonální kmenové buňky 
umí k poškození své DNA správně po-
stavit a přibrzdit buněčný cyklus v jeho 
fázi zvané G1, je tedy velmi dobrou 
zprávou pro všechny, kdo jejich užití 
v buněčné terapii připravují,“ říká Aleš 
Hampl, přednosta ústavu Histologie 
a embryologie Lékařské fakulty MU, 
a dodává: „V G1 fázi je totiž buňka 

stále schopna poškození opravit, do-
stane-li k tomu trochu času, a vydat se 
na další životní pouť zcela zdráva.“

Využití v praxi: Vývoj protinádoro-
vých terapií
Ačkoli jde zatím o základní výzkum, 
vědci předpokládají, že jejich výsled-
ky jednou pomohou nejen v rege-
nerativní medicíně, ale snad také při 
vývoji protinádorových terapií. „Pro-
tinádorové terapie dnes staví mimo 
jiné na tom, že se pokoušíme v nádo-
rových buňkách vyvolat aktivitu kont-
rolních bodů a přinutit buňky, aby se 
samy rozhodly zastavit svoje dělení. 
Naše experimenty zkoumají právě ta-
kové kontrolní body u zdravých kme-
nových buněk a srovnávají jejich funk-
ci s těmito kontrolními body u buněk 
nádorových,“ uzavírá Hampl. 

Petra Polčáková

Objev: embryonální kmenové buňky rozeznají poškození své DNA

embryonální kmenové buňky jsou pro 
vědecký výzkum velmi atraktivní. Foto: Archiv 
Ústavu histologie a embryologie LF MU.
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„Mám rád střední a východní Evropu, 
protože jak se dá poznat i z mého 
jména maďarského původu, mám v ní 
své kořeny. I proto pro mě byla tato 
Distinguished Chair, jedna z několika 
mála vypisovaných každý rok na růz-
ných místech po celém světě, opravdu 
lákavá,“ říká Vazsonyi, proč se rozho-
dl jet právě do Česka.

Coby editor The Journal of Early 
Adolescence a psycholog se zaměře-
ním na adolescenci zamířil do Institu-
tu výzkumu dětí, mládeže a rodiny na 
fakultě sociálních studií. „Začal jsem 
zde spolupracovat na řadě projektů – 
například o kyberšikaně nebo s jednou 
doktorskou studentkou na práci na 
téma nebezpečné sexuální chování,“ 
uvádí psycholog.

Díky jeho několikaměsíční návště-
vě na Masarykově univerzitě vzniká 
také zvláštní číslo The Journal of Early 
Adolescence, které bude zaměřené vý-
hradně na české mladé. „Sám se v Čes-
ku také snažím sbírat data o českých 

vysokoškolácích a adolescentech pro 
vlastní výzkum. Dosud jsem sesbíral 
informace od 15 tisíc mladých v deseti 
různých kulturách. Česko bude už jede-
náctou zemí,“ vysvětluje Vazsonyi.

Podceňující se akademici a jiné 
dojmy
Projít zkušeností s novou zemí bere 
Vazsonyi jako dobrodružství. Podle 
vlastních slov zde ale vypozoroval jed-
nu podobnou věc, jako když před lety 
vyjel v rámci Fulbrightova programu 
do Slovinska. „Myslím, že lidé jsou 
zde zbytečně pesimističtí ve vztahu 
k vlastním schopnostem. Když mlu-
vím s akademiky o jejich práci, vý-
zkumu a publikování, všiml jsem si 
podceňování. Říkají: Nemáme šanci 
dosáhnout toho a toho, protože jsme 
jen v České republice,“ říká psycholog. 
Je to pro něj nepochopitelné, i když 
sám připouští, že je možná až příliš 
velký idealista. „Svým českým kolegům 
nicméně říkám: Tohle je skvělé místo, 

jste velmi schopní, po-
kračujte v tvrdé práci 
a nemůžete neuspět!“ 

Alexander Vazsonyi 
na fakultě sociálních stu-
dií vedl celý podzimní 
semestr jednu seminár-
ní skupinu. Studentům 
psychologie, sociologie 
a sociální práce přednášel o vývoji 
adolescentů. I z této zkušenosti si od-
nesl nový postřeh: studenti byli podle 
něj trochu překvapeni ze stylu práce, 
jaký po nich chtěl. „Zvolil jsem zřejmě 
interaktivnější styl vedení hodiny, než 
na jaký jsou zvyklí. Testování také ne-
probíhalo tak, že by celý semestr volně 
chodili a na konci je čekal jeden vel-
ký test, kterým buď projdou, nebo ne. 
Spíše mám rád řadu průběžných úkolů. 
Před koncem semestru už by tak stu-
dent měl mít celkem jasnou představu, 
jak na tom je,“ vysvětluje Vazsonyi.

Americký psycholog měl ale sám 
s čím se poprat. „Snažil jsem se 

vypořádat s češtinou, ale musím se 
přiznat, že mi to moc nešlo. Trochu se 
za to stydím, ale mluvím také němec-
ky, takže v kombinaci s angličtinou 
jsem se vždycky s každým domluvil,“ 
uvádí Vazsonyi. Připouští však, že 
základní komunikaci jako pozdravit, 
poděkovat a říct na shledanou přece 
jen zvládl.

Spolupráce bude pokračovat
Na Masarykově univerzitě se americ-
kému psychologovi zalíbilo. „Navázal 
jsem spoustu dobrých kontaktů a dou-
fám, že s kolegy budu spolupracovat 
i v dalších letech. Skvělé by bylo, 

kdyby se mi také podařilo sehnat stu-
denty, kteří by za mnou přijeli třeba na 
doktorát do Spojených států,“ shrnuje 
psycholog. Když před šesti lety pů-
sobil v rámci Fulbrightova programu 
v Mariboru ve Slovinsku, měl s další 
spoluprací skvělé zkušenosti. „Když 
jsem se tam teď byl po letech podívat, 
bylo to jako jet domů a vidět staré přá-
tele. A můj doktorský student, který za 
mnou přijel na univerzitu v Auburnu 
krátce po mém pobytu na Slovinsku, 
tam nyní působí jako odborný asistent. 
Doufám, že s Českem se to bude vyví-
jet podobně, takový je plán.“

David Povolný

Vítejte v Nizozemsku
První, čeho si návštěvník Nizozemska 
bezpochyby všimne, a já nebyla žád-
nou výjimkou, je veliké množství lidí, 
kteří jezdí na kole, a to bez ohledu 
na roční období nebo počasí. Velké 
množství upravených cyklistických 
stezek, semafory pro cyklisty a všudy-
přítomní cyklisté, ke kterým se brzy 
přidává i každý student programu 
Erasmus, jsou neodmyslitelnou sou-
částí nizozemských měst. 

Nizozemsko je totiž prakticky bez 
kopců, a proto jízda na kole není vůbec 
namáhavá. Ale pozor: i v této krajině 
platí Murphyho zákony, a proto téměř 
vždy, když se vydáte na kole za silněj-
šího větru, bude vám foukat do tváře 
a ne do zad. To abyste nezapomněli, 
jaké je to šlapat do kopce. Ke kolům 
se váže taky jedna z prvních polováž-
ných rad, které jsme dostali od našich 
koordinátorů: zámek na kolo by měl 
být dražší než kolo samotné. V mém 
případě to tak nebylo, ale naštěstí mi 
kolo nikdo neukradl. 

Nizozemsko je liberální země, 
a proto znalce zdejších poměrů jistě 
nepřekvapí přítomnost coffeeshopů, 
kde je možné koupit marihuanu, nebo 
fakt, že při procházce městem narazí 
na malou verzi amsterdamského Red 
Light Districtu. To vše prostě patří 
k liberálnímu a otevřenému názorů 
Nizozemců na svět. 

Nizozemci se mohou na první po-
hled zdát jako lidé nespolečenští či 
neochotní navázat s vámi kontakt, 

ale když potřebujete pomoc, ochotně 
vám poradí a všechno vysvětlí. A taky 
všichni mluví dobře anglicky, což 
významně usnadňuje život ve škole, 
v obchodě, nebo když něco hledáte ve 
městě. Taky to ale snižuje vaši motiva-
ci učit se nizozemsky. První zaposlou-
chání se do tohoto jazyka vás totiž asi 
nenamotivuje. Nejde o jazyk příliš li-
bozvučný, a kdybyste náhodou narazi-
li v angličtině na výraz „double Dutch“ 
(což v doslovném překladu znamená 
dvojitá nizozemština), tak vězte, že se 
jedná o výraz pro nesrozumitelný ja-
zyk. Myslím, že je to celkem trefné. 

Jak se studuje v nejstarším městě 
Nizozemska
V rámci programu Erasmus jsme pobý-
vala na Radboud Universiteit ve městě 
Nijmegen, které leží na východě země 
poblíž hranic s Německem a pyšní se 
přívlastkem nejstaršího města v Ni-
zozemsku. Nijmegen bylo v průběhu 
druhé světové války omylem vybom-
bardováno americkými letadly, čímž 
velice utrpělo historické centrum měs-
ta, které dostalo po poválečné rekon-
strukci modernější nádech. Radboud 
Universiteit, na které studuje přibližně 
18 tisíc studentů, byla založena v roce 
1923 a v současnosti jsou všechny její 
fakulty soustředěny v jednom kampu-
su, který působí moderním, ale přesto 
pokojným dojmem. 

Organizace semestru v Nizozemsku 
je dost odlišná od toho našeho. Je to-
tiž rozdělený na dva bloky, které trvají 

osm týdnů, a v každém se obvykle vy-
učují jiné předměty. Na zkoušky je pak 
vyčleněn jenom jeden týden po skon-
čení bloku. V hodinách panuje přátel-
ská atmosféra, mnoho učitelů můžete 
dokonce oslovovat křestním jménem. 
Vyučující ale máji rádi přesnost a sami 
přicházejí na hodiny i o deset minut 
dříve, aby si všechno připravili. V po-
rovnání s mou domácí fakultou se kla-
de větší důraz na samostatnou četbu 
literatury.

Kdybyste si ale chtěli po náročném 
dni ve škole dobít energii v menze 
a čekali výběr z deseti teplých jídel, 
budete asi zklamáni. Nizozemci totiž 
mají v oblibě studený oběd a nejčastěji 
je uvidíte obědvat sendviče s mlékem. 
Proto ani menzy neoplývají širokým 
výběrem teplých jídel. Co si však z ni-
zozemské kuchyně určitě nenechte ujít, 
jsou karamelové oplatky stroopwafels 
a kvalitní sýry. 

Malá země, velké možnosti
Nizozemsko není svou rozlohou velká 
země, ale i když neoplývá velkým pří-
rodním bohatstvím, je hodně bohatá 
na zážitky. Můžete se pobavit na tra-
dičním únorovém karnevalu v Nijme-
genu, objevovat na kole zdejší mlýny, 
obdivovat v galerii slavné van Gogho-
vy obrazy nebo se jen tak bavit večer 
ve městě. Chudí na zážitky se z poby-
tu programu Erasmus prožitého v kra-
jině tulipánů určitě nevrátíte. 

Eva Uličná, 

studentka ekonomicko-správní fakulty

Literární (auto)biografie patří na 
knižním trhu mezi stále populárnější 
žánry, a to jak u čtenářů, tak u literár-
ních kritiků. Ty první lákají zdánlivě 
autentické příběhy výjimečných lidí, 
ty druhé zase mnohovrstevnaté for-
my tohoto druhu literatury. Diskuto-
vat o (auto)biografii jako o způsobu 
psaní i jako o žánru v kontextu ang-
loamerické literatury přijeli na konci 
října na Filozofickou fakultu MU li-
terární kritici, akademici a spisovatelé 
z celé řady zemí, zejména ze Severní 
Ameriky. Uskutečnila se zde totiž 

mezinárodní konference nazvaná Li-
ving Between the Lines.

Konferenci netradičně zahájila dis-
kuse u kulatého stolu. „Požádali jsme 
účastníky, aby své příspěvky do diskuze 
zaslali předem, vydali jsme je ve speciál-
ním čísle Brno Studies in English, který 
má i online verzi, a všichni se tak do-
předu mohli seznámit s tím, o čem se 
bude mluvit,“ vysvětlila koncept akce 
hlavní organizátorka konference Kate-
řina Prajznerová.

Kulatý stůl umožnil jedinečně sloučit 
uměleckou a literárně-kritickou sféru. 

Pozvání k němu přijala například zná-
má kanadská spisovatelka Aritha Van 
Herk, ale i řada dalších autorů či akade-
miků. Diskusní témata se dotýkala pře-
devším vztahu beletrie a literatury faktu 
a námětů (auto)biografického psaní. 

„Stočila se ale také k problematickému 
a často zkreslujícímu marketingu těch-
to těžko zařaditelných textů na seve-
roamerickém knižním trhu,“ doplnila 
Prajznerová. 

Účast řady autorů využili organi-
zátoři konference pro uspořádání 
autorských čtení v Moravské zemské 

knihovně. V předvečer zahájení kon-
ference se představil kanadský básník 
John Pass, který četl ze své nejslav-
nější sbírky Stumbling in the Bloom, 
jež v roce 2006 získala prestižní Cenu 
generálního guvernéra Kanady. Každý 
ze dvou konferenčních dnů pak uza-
vřela autorská čtení tří kanadských 
spisovatelek – Sharon Butala, Theresy 
Kishkan a Amandy Hale. „Zde bylo 
zajímavé sledovat, s jakými tématy 
se jednotlivé autorky ve svých dílech 
vypořádávají: byl to např. vztah k pří-
rodě a pozice člověka v ní či prolínání 
historických událostí s beletrizovaný-
mi příběhy,“ popsala Prajznerová. 

Konference se uskutečnila coby sou-
část tříletého grantu Literární biografie 
jako křižovatka žánrů: Proměny a vli-
vy v oblasti anglicky psaných literatur, 

který podpořila Grantová agentura ČR 
a na kterém spolupracuje tým organi-
zátorů z katedry anglistiky ve složení 
Martina Horáková, Stephen Hardy, Mi-
chael M. Kaylor a Kateřina Prajznerová. 

„Cílem našeho projektu je zmapovat 
tendence ve vývoji literární (auto)bio-
grafie v anglicky psaných literaturách. 
Zaměřujeme se zejména na různé alter-
nativní a hybridní podoby zobrazování 
sebe sama a obrazu druhého,“ vysvětila 
Prajznerová. Vědci však nezkoumají jen 
postmoderní a postkoloniální literaturu, 
ale také starší tradici (auto)biografické 
literatury v angličtině.

Videozáznamy z autorských čtení 
i z diskuse u kulatého stolu jsou dostup-
né na webové adrese http://www.video.
muni.cz/public/Konference_KAA/.

David Povolný

Angloameričtí akademici a spisovatelé 
diskutovali v Brně o žánru autobiografie

erasmus v zemi 
tulipánů aneb Kolo 
naše každodenní
Letos v zimě se začala psát jedinečná kapitola mého nejenom studentského 
života. Na půl roku se mým přechodným domovem stala země tulipánů, 
větrných mlýnů, sýra a nekonečné roviny. 

Čeští akademici 
se zbytečně podceňují
SERIÁL: V cizím městě na cizí univerzitě

Takovou zkušenost v Česku udělal Alexandr Vazsonyi, známý psycholog z univerzity v Auburnu 
v Alabamě. Na Fakultě sociálních studií MU strávil podzimní semestr za podpory Fulbrightova programu 
a byl vůbec prvním americkým vědcem, který do České republiky přijel v rámci prestižního podprogramu 
Fulbright Distinguished Chair. Na Masarykově univerzitě se čtyři měsíce věnoval vědě i výuce, ale také 
poznával českou kulturu.
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Kdyby to fungovalo takhle, asi by 
o zkouškovém místo knihoven a studo-
ven bylo rušno právě v kostele. I když 
u kdekterého studenta jistě přijde i na 
modlení, je lepší si výsledek zkouš-
ky pojistit i nějakými těmi znalostmi 
v paměti.

Z čeho ses učil?
Než si sednete k učení, měli byste mít 
především z čeho studovat. Projděte 
si studijní materiály v ISu, sežeňte si 
povinnou literaturu ze sylabu a setřete 
prach ze zápisků z přednášek. Žádné 
nemáte? Nevadí, třeba vám je půjčí 
spolužák. Dokonce ani tehdy, když 
je na tom stejně jako vy, nemusíte 
ještě zoufat. Možná nějaký lidumil 
vložil svoje poznámky do poskytovny. 
Najdete ji ve studijních materiálech 

v ISu a můžete v ní procházet soubory 
i z předchozích semestrů. 

Pomoci mohou také neoficiální do-
kumentové servery muny.cz, kde visí 
nejrůznější materiály ze sedmi fakult 
Masarykovy univerzity. Užitečné zdroje 
můžete najít i na Elportálu: is.muni.cz/
elportal. 

Vyplatí se také poptat se starších ko-
legů, jak zkouška probíhá a z čeho se 
učili oni. Neberte ale jejich rady jako 
dogma, spíše jako tip. Nejenže každé-
mu vyhovuje jiný studijní materiál, ale 
také se toho od doby, kdy zkoušku dě-
lali oni, mohlo hodně změnit. 

Kafe, čokoláda a jdu na to 
Když už se máte z čeho učit, nic vám 
nebrání začít. Učit byste se měli v ta-
kových podmínkách, ve kterých se 
cítíte dobře a nebude vás rozptylovat, 
že máte hlad nebo je vám zima. Dob-
ré je učení dopředu naplánovat. Dá-
vejte si pozor, abyste správně střídali 
předměty. Učit se francouzsky hned 
po hodině angličtiny není nejlepší 
nápad. „Důležité jsou taky pravidelné 
přestávky, protože pozornost se časem 
snižuje. Po hodině učení by si člověk 
měl dát pauzu a vypnout, nedělat nic, 
co by vyžadovalo pozornost, aby si 
odpočinul od psychické zátěže,“ říká 
Pavla Prokopová, konzultantka z Pora-
denského centra Masarykovy univerzi-
ty. „Je dobré si na konci učivo shrnout 
a odpovědět na otázky. A taky pomá-
há, když si naplánujete něco za odmě-
nu,“ dodává Prokopová.

Styl učení je ale dost individuální 
a někomu dokonce vyhovuje pokaždé 
něco jiného. „Někdy potřebuju ticho, 
někdy si pouštím hudbu. Každopádně 
si dávám pravidelné přestávky,“ říká 
Bronislav Farkač, student prvního roční-
ku z fakulty sociálních studií. „Snažím 
se učit už v průběhu semestru, protože 
jsem slyšel, že se to v lednu dá těžko 
stihnout,“ dodává. „Já potřebuju mít ti-
cho a pokud k učení není nutný počítač, 
tak ho radši vypnu, protože mě hrozně 
rozptyluje. A rozhodně se musím před 
zkouškou vyspat,“ popisuje svůj styl 
Hana Hrabalová, studentka 5. ročníku 
ekonomicko-správní fakulty.

Někteří studenti si pomáhají potra-
vinovými doplňky s obsahem ginkgo 
biloby a guarany z lékárny, někteří se 
spokojí s kávou nebo čokoládou. „Ve 
zkouškovém vypiju dvě až tři kafe den-
ně. Dělám si přestávky na jídlo a kávu, 
na které se vždycky těším a dávám si 
je jako odměnu za naučené stránky,“ 
doplňuje Hrabalová. 

Nejvíce zkušeností s učením mají 
asi medikové. „My se na medicíně učí-
me v podstatě pořád. Připravit se na 
jednu zkoušku zabere v průměru asi 
dva týdny. Během semestru chodíme 
do školy a k tomu se ještě učíme, ve 
zkouškovém se to zintenzivní třeba na 
dvanáct hodin denně, ale to je subjek-
tivní podle toho, jak ti to jde do hlavy,“ 
popisuje Jiří Rebenda, student šestého 
ročníku lékařské fakulty. Dodává, že 
za krátkou dobu se na zkoušky na me-
dicíně naučit nedá. 

Opačný případ je třeba Jana Binková, 
studentka 4. ročníku z filozofické fa-
kulty: „Často se učím tak den dva před 
zkouškou. Ale není to úplně šťastný 
systém, někdy to nestihnu a pak mám 
z učiva spíš guláš. Většinou se mi ale ne-
chce v učení ležet několik dní předtím.“

Poměrně efektivním způsobem je 
diskutovat o tom, co se učíte, s přá-
teli. Naučíte se tak až desetkrát více 
než pouhým pasivním posloucháním 
přednášky. Nebojte se tedy prolomit 
zkouškovou izolaci a vyrazte do ulic 
povídat si o sociologii nebo mikroeko-
nomii. Pomůžete si navzájem a nejspíš 
vás to bude taky víc bavit.

Co dokáže Informační systém?
V přípravě na zkoušky vám ale může 
pomoci i samotný IS. Například účin-
nou pomůckou pro memorování slo-
víček je aplikace Dril (is.muni.cz/auth/
dril). Vybrat si můžete asi z třiceti 
různých jazyků a začít se učit. IS vám 
po několika dnech nabídne slovíčka 
k procvičení. Tím, že si je budete opa-
kovat s prodlevami, je uložíte do dlou-
hodobé paměti. Dril má ale nejlepší 
efekt při pravidelném používání. 

Pokud jste si nechali na přípravu 
dost času a zbývá vám prostor i na opa-
kování, zkuste si projít odpovědníky, 
v případě, že ve studijních materiálech 
nějaké máte. Pomůže vám to zvyknout 
si na styl otázek učitele a navíc zjistíte, 
že toho vlastně umíte docela dost, tedy 
v ideálním případě.

Jestli místo učení brouzdáte po 
Plkárnách a sami přestanete věřit ar-
gumentu, že když diskutujete na ISu, 
tak přece nemrháte časem, můžete si 
Plkárnu manuálně zakázat. Ale pozor, 
pokud budete chtít znovu plkat dříve, 
než jste si nastavili, docela se vám to 
prodraží. Bohužel takový zákaz fungu-
je jenom v ISu a v případě sociálních 
sítí se musí každý hlídat sám. 

S chutí do toho…
Zkouška je už za dveřmi? Tak se po-
řádně vyspěte, hezky se oblečte, zvláště 
pokud jdete na ústní zkoušení, a hlav-
ně se nebojte. Pokud jste se poctivě uči-
li, to největší trápení už máte za sebou 
a teď už se trápit nenecháte. Hodně 
štěstí. 

Jana Počtová, 

studentka ESF a FSS

„Světový den studentstva je připomín-
kou tragických událostí, k nimž došlo 
v období od 28. října do 17. listopadu 
1939 v tehdejším Protektorátu Čechy 
a Morava. Chceme na tyto události 
zavzpomínat a pietně je uctít. Sa-
mozřejmě vždy pamatujeme i na rok 
1989,“ říká Lenka Osičková, jedna 
z organizátorek. 

Průvod vyšel z Moravského náměstí, 
dříve Adolf Hitler Platz, kolem lékařské, 
filozofické a právnické fakulty se dostal 
ke Kounicovým kolejím a skončil na 
Kraví hoře. Na důležitých historických 

místech se studenti zastavili a upozor-
nili na to, co se na nich odehrávalo 
v roce 1939. „Například Kounicovy 
koleje používalo gestapo jako policejní 
věznici a také jako shromaždiště bojov-
níků proti fašismu určených k deporta-
ci do koncentračních táborů,“ popisuje 
jednu ze zastávek Osičková. 

Lampionový průvod pořádal již 
poněkolikáté Nadační fond studentů 
filozofické fakulty společně s Vyso-
koškolským katolickým hnutím Brno 
a Klubem Masarykových historiků. 

Jana Počtová

Nebojte se zkouškového
Měsíc před zkouškou: Medici se učí, právníci paří. Týden před zkouškou: Medici opakují, právníci paří. Večer před 
zkouškou: Medici jdou spát, právníci hledají skripta. Hodina před zkouškou: Medici v klidu čekají na zkoušku, právníci 
se modlí. A v nebi si povídá Bůh se svatým Petrem: „Modlí, říkáš? Tak jim tu zkoušku dáme…“ 

Studenti uctili oběti nacismu 
pietním průvodem
17. listopadu 1939 byly v Protektorátu Čechy a Morava uzavřeny všechny 
české vysoké školy. Ve stejný den letos v podvečer vyrazilo do ulic několik 
stovek studentů, vybavených svíčkami a lampiony, aby si události připomněly. 

Areál brněnského výstaviště se stal 
dějištěm letošního ročníku pracovní-
ho veletrhu JobChallenge, který již 
počtvrté pořádalo Kariérní centrum 
Masarykovy univerzity pro studenty 
a absolventy vysokých škol. Důvodem 
pro změnu místa konání veletrhu byl 
velký zájem, letos navštívilo veletrh 
více než tisícovka studentů. 

Pro ně je veletrh příležitostí setkat 
se se zástupci 30 společností, kteří jim 
nabídli pracovní uplatnění, možnosti 
stáží nebo spolupráci na diplomo-
vých pracích. „Letos se rozšířilo také 
spektrum oborů, ze kterých si zájemci 
mohli vybrat – práci nabídly například 
banky, IT firmy, technické nebo zdra-
votnické společnosti,“ uvedla Marcela 
Strmisková z Kariérního centra Masa-
rykovy univerzity. 

Nově mohli studenti využít také 
profesionální kariérní poradenství. Ve 
speciálním stánku zájemcům psycho-
log poradil, jak napsat životopis, jak 
se připravit na přijímací pohovor a 
zodpověděl dotazy týkající se výbě-
ru práce. Studenti, kteří se na veletrh 
zaregistrovali předem, byli zařazeni 
do slosování o ceny. Prvních dvacet 
registrovaných bude moci absolvovat 

analýzu osobnostního profilu s psy-
chology přímo v Kariérním centru 
Masarykovy univerzity. 

Firmy dostaly prostor pro prezenta-
ci vlastní činnosti a možnost osobního 
kontaktu s budoucími absolventy. Jako 
jeden z významných zaměstnavatelů 
v jihomoravském regionu se představi-
la také sama Masarykova univerzita. 

/Další informace na jobchallenge.muni.cz 

pro velký zájem studentů se 
pracovní veletrh konal na výstavišti 

MULTIMEDIÁLNÍ DEN

Vyzkoušet si, jak vznikají noviny a jak 
vypadá práce v rádiu nebo v televiz-
ním studiu měli 5. listopadu příleži-
tost středoškoláci na Multimediálním 
dni na Fakultě sociálních studií Ma-
sarykovy univerzity. Přichystané byly 
prohlídky prostor univerzitního rádia, 
cvičné střižny nebo televizního studia. 
Studenti se také na besedách a work-
shopech mohli setkat se známými 
osobnostmi žurnalistiky a public rela-
tions včetně sportovních komentáto-
rů, válečných zpravodajů nebo tisko-
vých mluvčích.
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 � Sežeňte si studijní materiály 
a poptejte se starších spolužá-
ků. Využijte knihovnu nebo IS, 
užitečné mohou být i neoficiální 
dokumentové servery muny.cz. 

 � Učení si naplánujte a střídejte 
předměty. Nezapomínejte na 
přestávky, protože pozornost se 
časem snižuje. 

 � Diskutujte, naučíte se tak až 
desetkrát víc než posloucháním 
přednášky.

 � při učení slovíček zkuste použít 
Dril na ISu. 

JAK NA TO
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Název rubriky

Jak člověka napadne, že by chtěl 
pracovat právě ve vězeňství? 
Je to naše rodinná tradice. Většinou jsou 
lidé zvyklí, že se dědí povolání lékaře, 
moje maminka však pracuje ve vězeň-
ství a zejména díky ní jsem měla mož-
nost nahlédnout do téměř hermeticky 
uzavřené problematiky už v dobách, 
kdy jsem studovala. Možná i díky tomu, 
že jsem věděla, co práce ve vězeňství 
obnáší, jsem si zvolila tento obor.

Co vás na něm tak přitahuje?
To, že přispívám svým dílem do systé-
mu, který se snaží znovu začlenit věz-
něné osoby do společnosti, a to díky 
všemožným terapiím, programům 
zacházení, poradenstvím v oblasti ro-
diny, drog, hledání zaměstnání či změ-
ny postojů. Napomáháme tím také 
k ochraně společnosti, protože každý 
„napravený“ jedinec, kterého se s naší 
pomocí podaří začlenit zpět do běžné-
ho života, se stane slušným občanem 
a nepáchá další trestnou činnost.

Jak vypadá každodenní práce 
ředitelky věznice? 
Stres, papíry, akce. Řídím vlastně fir-
mu s téměř tisíci hlavami. Máme dvě 
stě zaměstnanců, kolem sedmi set od-
souzených, spravujeme budovy, vozi-
dla, všechny krmíme… To říkám spíše 
na odlehčení. Nejdůležitějším úkolem 
je udržet bezpečnost věznice a vyso-
kou úroveň a profesionalitu zaměst-
nanců. Věznice je jako mraveniště – 
probíhá tu spousta aktivit. Odsouzené 
třeba jezdí do práce, kromě toho mají 
své problémy, občas se z různých dů-
vodů sebepoškozují, nebo se dokonce 
pokoušejí o sebevraždu. Jako ředitelka 
věznice garantuji téměř všechna roz-
hodnutí – musím třeba podepsat kaž-
dé opuštění věznice.

Nemá člověk mezi vězni někdy 
trochu strach? Z čeho má taková 
ředitelka věznice největší obavy?
Nad strachem vůbec nepřemýšlím. 
Samozřejmě že škála trestné činnosti 

je i u žen rozmanitá, přibližně jedna 
desetina ze sedmi set odsouzených 
žen ve Věznici Světlá nad Sázavou je 
zde za vraždu, velká část za násilnou 
trestnou činnost, loupežná přepadení 
a podobně. Větší obavy než z vězeň-
kyň mám však z nedostatku personálu 
a finančních prostředků. Vězeňství je 
totiž pro společnost dost okrajová ob-
last, a je proto dlouhodobě podfinan-
cováno. Málokdo si ale uvědomuje, 
jak důležitou součást systému vězeň-
ství vlastně tvoří. 

V důsledku podfinancování věznic 
se dříve mluvilo o nebezpečí 
vzpour. Hrozí stále?
Vzpoura je většinou vyústěním dlou-
hodobě neuspokojovaných potřeb, 
omezování lidských práv a podobně. 
V době, kdy nemáme peníze na opra-
vy budov, šetříme vodou a elektřinou, 
vzpoury ve věznicích opravdu hrozí. 
Materiálně-technické podmínky v ně-
kterých věznicích jsou smutné. Světlá 
je naštěstí jednou z mála moderních 
věznic, fungujeme teprve deset let. Vý-
kon trestu odsouzených žen je také spe-
cifický – ženy mají možnost se napří-
klad častěji koupat, stravní dávky jsou 
pro ně dostačující. Je nicméně třeba 
pravidelně s odsouzenými komuniko-
vat, dávat jim najevo, že jejich problé-
my řešíme, a vysvětlovat jim, proč se 
realizují úsporná opatření, aby neměly 
pocit, že je něčím chceme potrestat. 

V Česku se dlouhodobě řeší 
otázka přeplněnosti věznic. Je to 
problém i u vás?
Přeplněnost je velký problém. Dalším 
významným problémem je však také 
nedostatek personálu. V naší věznici 
jsme mírně přeplnění, ale poměr za-
městnanec/vězeň je asi jedna ku třem 
a půl. To je opravdu tristní. Ve vyspě-
lých zemích je to až jedna ku dvěma. 
Velká část zaměstnanců navíc pracuje 
v administrativě, takže na zacházení 
s odsouzenými je nás opravdu málo. 
Potřebovali bychom více vychovatelů, 

psychologů a sociálních pracovníků 
tak, aby měla práce smysl a kontinui-
tu. Vzhledem k neskutečnému množ-
ství byrokracie zbývá na práci s lidmi 
minimum času – někdy je to jak na 
běžícím pásu. Přitom smyslem by měl 
být individuální přístup. 

Snažíte se nějak přeplněnost řešit, 
i když chybějí prostředky?
Snažíme, protože přeplněné věznice 
jsou náročné i na interpersonální vzta-
hy mezi odsouzenými. Umíte si před-
stavit, že byste trávil podstatnou část 
dne v malém pokojíku se sedmi cizími 
lidmi? Vymýšlíme proto co nejvíce ak-
tivit a hledáme odsouzeným pracovní 
možnosti tak, aby v ložnicích trávily 
co nejméně času.

Jak obecně vnímáte úlohu 
trestu formou vězení? Je to 
dobrá cesta?
Trest formou vězení není vždy ideál-
ní. V přeplněných věznicích je čím 
dál těžší od sebe oddělovat různé 
skupiny. Je samozřejmé, že větší efekt 
a smysl má intenzivně pracovat s pr-
votrestanou odsouzenou, s mladými 
a mladistvými než s desetinásobnou 
recidivistkou, která nemá co ztra-
tit, pochází z kriminálního prostředí 
nebo se nemá vůbec kam vrátit. Často 
se k nám také dostávají odsouzené na 
měsíc či dva – ty sem dle mého názo-
ru nepatří. Krátké tresty do jednoho 
roku by měly být řešeny z velké části 
alternativně. 

Proč si myslíte, že krátké tresty 
nejsou funkční?
Takto potrestaná žena totiž přijde 
o rodinu a práci. Za dva měsíce ji pus-
tíme, naroste jí dluh a nic to neřeší. 
Jak má pak taková osoba splácet své 
závazky? Často se tak dostane zpět 
k nám. Je to takový začarovaný kruh. 
Ideální řešení však neexistuje. Každý 
za sebe se musí snažit fungovat ve 
společnosti co nejlépe a nějakou mě-
rou přispět k jejímu uzdravení. Já se to 
snažím dělat ve vězeňství.

Co by mělo ideálně s člověkem 
udělat to, že si nějakou dobu 
posedí ve vězení za svůj přečin? 
Ideálně by vězení mělo člověka navést 
na správnou cestu. Odsouzené mají 
jedinečnou možnost se nad sebou 
zamyslet, začít pracovat, studovat, ob-
novovat narušené vztahy s rodinou 
a dětmi. K tomu jim pomáhá tým spe-
cialistů. Člověk, který není sociálně 
příliš narušený, vězení vnímá streso-
vě. Spousta pravidel, žádné soukromí, 
totální izolace, ztracené roky. Ženy 
si často až tady uvědomují, jak se jim 
život vymkl z ruky. Vězení však není 
všelék. Jsme až následek, selhala tedy 
prevence, rodina a sociální systém. 

Připravilo vás vzdělání z pedago-
gické fakulty na takovou práci? 
Studium sociální pedagogiky mě te-
oreticky dobře připravilo na práci 
v jakékoli pomáhající profesi. Velmi 
důležité byly předměty zaměřené na 
osobnost člověka. Na práci ve věznici 
se ale nedá zcela připravit – ne každý 
to tu osobnostně ustojí. Důležitá je 
možnost vykonávat nějakou smyslu-
plnou praxi v rámci studia, aby měl 
člověk přehled, co ho vlastně čeká. Má 
praxe samozřejmě směřovala do vězni-
ce a za pochodu jsem se naučila spous-
tu interních předpisů, byrokratických 
postupů a zvykala si třeba na účelové 
chování odsouzených. 

Jaká byla vaše kariérní cesta na 
pozici ředitelky věznice?
Začala jsem působit v Institutu vzdě-
lávání Vězeňské služby ČR, poté jsem 
pět let pracovala na generálním ředi-
telství a měla na starosti mezinárodní 
vztahy a public relations. Hodně jsem 
se naučila, procestovala kus světa, na-
vštívila mnoho vězeňských zařízení 
a měla možnost okoukat dobrou praxi 
ze zahraničí, což mě připravilo na tuto 
pozici. 

Cítila jste jako handicap, že jste 
žena? Přece jen je to asi tvrdá 
práce, kde si člověk stereotypně 
představí spíš muže.
Myslím, že šanci dostat se na podob-
né místo jako já má každý. Musíte 
vystudovat vysokou školu, být zdravě 
ambiciózní, komunikativní, obětovat 
práci i hodně volného času, projevo-
vat zájem vzdělávat se v oboru a samo-
zřejmě mít také trochu štěstí. Že jsem 
žena, jako handicap vůbec nevnímám. 
Je pravda, že mám velkou vyřídilku 
a mužské kolegy jsem musela tvrdě 
přesvědčit, že na to mám. Myslím ale, 
že mi většina z nich fandí, mezi ředite-
li panují přátelské vztahy, pomáháme 
si. Důležité hlavně je, aby měl člověk 
na této pozici manažerské dovednosti 
a byl rozhodný. 

David Povolný

Laufberger se narodil v roce 1890 
v Turnově a v roce 1916 dokončil stu-
dia medicíny v Praze. Už jako student 
a žák Edwarda Babáka pokusně pro-
kázal hormonální vliv na vývoj jedin-
ce na pokusném modelu čolka, čímž 

nastínil základy endokrinologie jako 
vědního oboru. Později se přesunul do 
Brna, kde jej už jako třicetiletého jme-
novali prozatímním přednostou Ústa-
vu experimentální patologie Lékařské 
fakulty MU. 

Právě v brněnském období se mu 
podařilo vyrobit inzulin v čistém stavu. 
Věnoval se výzkumu jeho účinku a vy-
tvořil teorii o inzulinovém novotvoře-
ní uhlovodanů z jiných látek. Objevný 
byl také jeho výzkum cytolýzy rakovin-
ných a jaterních buněk. To všechno 
i díky tomu, že bral svoji práci skutečně 
jako poslání. „Nevnímal ji jako zaměst-
nání a už vůbec ne ve spojení s výděl-
kem,“ připomenul ve svých vzpomín-
kách v časopisu Vesmír vědcův žák 
Milan Horváth. Ten podotkl také to, 
že řešení zkoumaného problému musí 
být podle Laufbergera připraveno tak, 

aby se badatel dostal do první linie 
výzkumné fronty. „Jinak je to plýtvání 
časem a prostředky,“ říkával prý.

Řada Laufbergerových poznatků 
se dostala do učebnic. Jako například 
jeho objev bílkoviny s vysokým obsa-
hem železa ferritinu. Hodně se zabýval 
neurofyziologií a psychofyziologií, při-
čemž kritizoval tehdy módní psycho-
analýzu a místo toho přišel s vlastní 
vzruchovou teorií chování člověka. 
„Dospěl ke komplexnímu výkladu cho-
vání, čímž navázal na Purkyněho a na 
Pavlova,“ uvedl Horváth. 

Ačkoliv hlavně později mohl už jen 
dohlížet na práci svých kolegů, nic 
takového neudělal. „Nikdy nepřestal 
v laboratoři pracovat vlastníma ruka-
ma, ani jako ředitel ústavu ani jako 
první náměstek prezidenta akademie 
věd,“ vyzvedl Milan Horváth. V tom 
všem pomáhala Laufbergerovi i skvě-
lá fyzická kondice. Také díky ní se 
dožil 96 let. 

Krátce před 85. narozeninami jej 
postihl infarkt, ale přesto se k vědec-
ké práci ještě dokázal vrátit. Na slav-
nostní schůzi fyziologické společnosti 
přednášel o své teorii oktantů elektric-
kého pole srdečního a o jejích před-
nostech pro diagnostiku infarktu. „Te-
prve nakonec uvedl, že v záznamech 
pořízených několik let před infark-
tem, v průběhu i po jeho odeznění 
šlo o jeho vlastní srdce,“ vzpomenul 
Horváth. Martina Fojtů

Větší obavy než z vězeňkyň mám 
z nedostatku financí
Vězeňství nepatří mezi oblasti lidské činnosti, které by se běžně spojovaly s možnostmi zajímavé kariéry nebo 
přitažlivé práce pro absolventy vysokých škol. Gabriela Slováková ale vyvrací zavedený stereotyp. Už coby studentka 
sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě MU viděla svoji budoucnost právě ve věznicích, kde chtěla pomáhat 
lidem s nápravou a cestou zpátky do normálního života. Po několika letech praxe se na začátku letošního roku stala 
ředitelkou ženské věznice ve Světlé nad Sázavou. Prostředí vězení jí strach nenahání, má ale obavy z podfinancování 
a nedostatku personálu.

Vilém Laufberger pomohl 
s léčbou cukrovky i rakoviny
Cukrovkou trpí v Česku zhruba tři čtvrtě milionu obyvatel, dalších 200 tisíc 
o tom, že ji má, neví. První skupina se léčí nejčastěji aplikováním hormonu 
inzulinu. Za to, že se mají čím léčit, vděčí mimo jiné někdejšímu děkanovi 
Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Vilému Laufbergerovi. Nejsou 
jedinými pacienty, na něž má Laufbergerova práce dnes a denně vliv. Světově 
uznávaný fyziolog a biochemik je svým významem přirovnáván k Janu 
Evangelistovi Purkyně. A porovnávání to není přehnané. 
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Vláda má zavedení školného ve svém 
programu, ministr školství však opako-
vaně ujišťoval o tom, že školné bude 
zavedeno až poté, co se rozjede sys-
tém státní finanční podpory studen-
tům vysokých škol ve formě půjček na 
studium. Najednou je však vše jinak 
a zákon má vysokým školám umožnit 
předepisovat poplatky za zápis. Údaj-
ně tak ministr Dobeš realizuje návrh 
Univerzity Karlovy, což je však odů-
vodnění snažící se jen neprávem scho-
vat za autoritu této univerzity a rektor 
UK vyjádřil svůj nesouhlas s tím na-
prosto oprávněně.

Problém s předkládaným návrhem 
nespočívá jen v politické otázce, zda 
školné zavádět nebo nezavádět a zda 
je zrovna ekonomická krize tím nej-
vhodnějším načasováním na to, aby 
se část nákladů, které dosud hradil stát, 
přesunula na studenty přímo nebo for-
mou jejich zadlužení. 

Není zde podstatné ani to, zda před-
pokládaný celkový výnos cca 400 mili-
onů korun není ve skutečnosti mnohem 
menší než částky, které ministerstvo 
bez větších skrupulí vyhazuje oknem 
například na neospravedlnitelně drahé 
státní maturity nebo na projekt refor-
my terciárního vzdělávání, který by se 
podobným změnám měl věnovat. 

Problémem je absolutní nekon-
cepčnost návrhu
Celý návrh ukazuje především hlu-
boké nepochopení toho, jakou úlohu 
školné může hrát a jak by s konkrétní 
podobou vtělenou do zákona moh-
ly vysoké školy koncepčně naklá-
dat ku prospěchu vysokoškolského 
vzdělávání. 

Z hlediska možností využít place-
ní poplatků za studium jako součást 
motivace usměrňující žádoucím způ-
sobem průchod studentů studiem se 
zásadně liší školné ve formě platby 
předem, se kterou nyní přichází mi-
nistr Dobeš, a školné ve formě odlo-
žených plateb splácených až z nad-
průměrných příjmů absolventů, jak 
je stejný ministr prosadil do koaliční 
smlouvy současné vlády. 

Aby mohly být poplatky použity 
způsobem, který vzdělávání prospěje, 
nikoli uškodí, musely by se zvolené 
formě zavedení poplatků přizpůso-
bit i studijní předpisy vysokých škol, 

o návaznosti evidence plateb se systé-
my používanými pro zápis nemluvě. 
Totéž platí pro odpovědné stanove-
ní výše na jednotlivých školách. Nic 
z toho nejde udělat ve zbrklém tempu, 
jakým postupuje ministerstvo a úpl-
nou absurditou je ministrovo prohlá-
šení, že se jedná jen o dočasnou úpra-
vu, která se se zavedením odloženého 
školného v roce 2013 zruší. 

Návrh si zaslouží být odmítnut bez 
ohledu na to, co si o prospěšnosti 
nebo škodlivosti školného myslíme. 
Spěch, se kterým ministerstvo v takto 
špatně připravené úpravě postupuje, je 
trestuhodný.

Sociální ohledy nebo jen 
vypečenost?
Když svůj návrh ministr Dobeš prezen-
toval na jednání vzdělávacího výboru 
Poslanecké sněmovny, tvrdil, že minis-
terský návrh obsahuje i úlevy ze sociál-
ních důvodů, resp. že za sociálně slabé 
bude školné platit stát. Návrhy, které 
v té době dostaly k připomínkování re-
prezentace vysokých škol ovšem žádné 
takové ustanovení neobsahovaly. Tepr-
ve v opraveném návrhu něco je, pouze 
však ve vazbě na zákonem stanovená 
sociální stipendia. Místo velkých slov 
by ovšem stačilo tato stipendia patřičně 
navýšit. Skutečně systémovou podporu 
sociálně potřebných však ministr v no-
vele nenabízí. 

O tom, do jaké míry se ze strany mi-
nisterstva školství jedná o čistý populi-
smus, svědčí i médiím sdělované úmy-
sly umožnit deset procent vybraného 
zápisného „použít třeba na podporu 
určité skupiny studentů, a peníze jim 
tak částečně vrátit“. 

Vysoké školy nejsou v použití větši-
ny svých finančních zdrojů, zejména 
pak i státního příspěvku na vzdělá-
vací činnost, ve prospěch studentů 
nijak omezeny a nepotřebují žádné 

„umožnění“ na deset procent z toho. 
Ona „možnost“, se kterou se minis-
terstvo před veřejností naparuje, by 
měla asi stejnou hodnotu, jako kdyby 
MŠMT dovolilo, aby se ve školách, 
které zápisné vyberou, mohlo také 
učit, nebo aby na jejich zahrádky 
z deště padala voda. 

Soudě z činů (v podobě konkrét-
ního textu návrhu novely) je navíc 
pravým úmyslem ministerstva studen-
tům peníze ze studijních fondů nijak 
negarantovat. Ministerský návrh totiž 
obsahuje i možnost tyto prostředky ze 
studijních fondů vyvést pryč bez toho, 
aby koruna z nich skončila skutečně 
ve studentských stipendiích. Vysoké 
školy pak mohou být redukcemi při-
tlačeny k tomu, aby je peníze vybrané 

do stipendijních fondů užily na zcela 
jiné účely, než na stipendia. To je ov-
šem opak údajných sociálních ohledů 
ministerstva.

Chce ministerstvo zástupce 
studentů obejít?
Z hlediska ministrova přístupu ke 
studentům českých vysokých škol 
není odpustitelné ani to, že sdělil, že 
další osud novely podmiňuje posto-
jem rektorů. MŠMT má ze zákona 
povinnost zásadní věci dotýkající se 
vysokých škol probírat s reprezentace-
mi vysokých škol, kde v § 92 zákona 
na prvním místě není uvedena Česká 
konference rektorů, nýbrž Rada vyso-
kých škol jako orgán delegovaný vyso-
koškolskými senáty. Pokus Radu vy-
sokých škol nechat stranou může být 
míněn i jako pokus domluvit se pouze 
s rektory a vynechat širší grémium, 
v němž zasedají i studentští zástupci. 
O takovém úmyslu by svědčila i okol-
nost, že se ministr i jeho odpovědný 
náměstek trvale vyhýbají zúčastnit 
se jednání pléna Rady vysokých škol 
nebo jejího předsednictva (plénum 
Rady vysokých škol k tomu 18. 11. 
2010 přijalo poměrně ostré stanovisko, 
které bylo přijato sto padesáti přítom-
nými členy RVŠ téměř jednomyslně – 
s pouhými dvěma zdrženími se hla-
sování, z nichž jedno patřilo zástupci 
z MU Mgr. Nantlovi.)

A další sliby k porušení na řadě?
Pokud má v této věci ministr vůbec 
nějaký plán, jedná se zjevně jen o pře-
kročení Rubikonu zavedení povin-
ných plateb motivované jen zoufalou 
snahou najít cokoli, co by nahradilo 
výpadek financí z kapitoly školství, 
které chce ministr dát někomu jinému 
než vysokým školám. 

Pak je ovšem namístě obezřetnost, 
jestli v tom, co dnes ministr Dobeš 
české veřejnosti neříká, nejsou plány 
podobné tomu, co se dnes připravuje 
v Británii. Tam se po zavedení odlože-
ného školného se systémem podpory 
jednak velmi rychle vyčerpaly fondy, 
které byly na podporu určeny, jednak se 
začalo maximální školné zvyšovat včet-
ně snah horní hranici odstranit úplně. 
Ve hře je už tam i návrh, že by stát na 
některé druhy studia nepřispíval vůbec 
a veškeré finance by vysoké školy dosta-
ly z odloženého školného a zadlužení 
studentů na plnou cenu jejich studia.

Zatím se sice všichni čeští politici 
dušují, že takový stav u nás nikdo ne-
plánuje, ale slib, že nebudou zavedeny 
poplatky bez toho, aby nejprve fungo-
val systém podpory studentů, už zde 
také byl, a jak rychle vzal za své. 

Standardní součástí práce vysoko-
školského učitele je účast na vědec-
kých konferencích. Poslední dobou 
však mnozí z nich tuto aktivitu ome-
zují, neboť představuje – vzhledem 
k vysokým konferenčním poplatkům 
a dalším výdajům – dosti drahý špás 
a při hodnocení tvůrčí činnosti nemá 
velkou váhu. Nicméně konference 
mají svůj význam nejenom z odbor-
ného, nýbrž i z lidského hlediska: 
člověk si na nich může rozšířit svůj 
vědomostní obzor, inspirovat se vý-
stupy kolegů z jiných fakult, měst či 
zemí, navázat s nimi spolupráci etc. 
Proto rád jezdím zejména na mezi-
oborové akce. 

V průběhu letošního listopadu jsem 
se zúčastnil dvou takových konferencí. 
První z nich uspořádala Obec spisovate-
lů, konala se v polovině listopadu v Mo-
ravském zemském muzeu a byla věnová-
na vztahům přírody a kultury. A tak na 
ní zazněly příspěvky o tvorbě Jaromíra 
Tomečka, J. R. R. Tolkiena nebo Karla 
Hynka Máchy, o odkazu antické kultu-
ry, o naší i zahraniční dětské literatuře. 
Řeč byla i o pojetí přírody a kultury ve 
filozofii, o Šmajsově evoluční ontologii 
či o environmentální výchově. Odborná 
vystoupení byla doplněna sugestivním 
máchovským pásmem souboru Agadir 
nazvaným Slavné ticho panovalo. 

Druhá konference s názvem Člověk 
a víno se uskutečnila na konci listo-
padu v aule Fakulty sociálních studií 
MU a byla další pozoruhodnou ma-
nifestací interdisciplinarity. Účastníci 
na ní referovali o vlivu vína na lidské 
zdraví, o různých technologiích jeho 
výroby a rozličných druzích vinné 

révy. Nechyběla ani reflexe vína v čes-
ké a světové poezii, avšak došlo i na 
pohledy soudního lékaře, matematika, 
právníka nebo kriminalisty. Krátce vy-
stoupila také Věra Mikulášková, žena 
básníka Oldřicha Mikuláška. 

Je třeba ocenit, že obě konference 
obsahovaly určité odlehčující prvky. 
Věda se přece nemusí dělat vždy s úpl-
ně vážnou tváří! Její přílišná vážnost 
totiž může vést k různým parodiím 
až cimrmanovské ražby. Jedna taková 
recesistická akce se druhdy uskutečni-
la v Opavě: měla název Petr Bezruč 
jako postmoderní oběť literárněvěd-
ných konferencí na sklonku milénia 
a hovořilo se na ní třeba o extrémním 
pluralismu Maryčky Magdonové a její 
interakci s markýzem Gerem, o ma-
nipulaci s dílem Petra Bezruče a jeho 
čárkovými kódy či o tematice básně 
Ostravar. Takto pojatá mezioborovost 
nemusí být každému po chuti, ale ji-
nak si zaslouží jenom chválu. 

Zápisné a bída ministerských návrhů

Chvála mezioborových konferencí 
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Jiří Zlatuška,  
děkan fakulty informatiky, 

místopředseda 
Rady vysokých škol

OHLASY NA ČLÁNKY V MUNI.CZ MŮŽeTe pOSÍLAT 
NA e-MAILOVOU ADreSU reDAKCe@reCT.MUNI.CZ.

Úkolem při řešení rébusu Bobblemaze, jehož autorem je Jiří Poláček 
z Ekonomicko-správní fakulty, je najít posloupnost sousedních čísel 
začínající v čísle 1 a končící v čísle s nejvyšší hodnotou tak, aby v libo-
volném pořadí obsahovala (s výjimkou nuly) všechna čísla právě jednou. 
Nula nikdy není součástí řešení; čísla spolu sousedí, pokud mezi nimi není 
přepážka, pouze ve směrech nahoru-dolů, doleva-doprava, nikdy ne šikmo. 
Postup řešení i s nápovědou je na adrese http://info.muni.cz.

Jiří Poláček,  
FSS a PdF MU
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Když před pár týdny odlétal do Spo-
jených států, cestoval tam naturální 
kulturista Jan Páleníček s tím, že by 
rád obhájil titul Mr. Universe, který 
vybojoval už loni. Studentovi lékař-
ské fakulty se to nakonec skutečně 
povedlo, a nejen to. Nebyl jediným 
posluchačem Masarykovy univer-
zity, který se domů vrátil s cenným 
titulem.

Na první akci s názvem Mr. Univer-
se, která se konala v Los Angeles, chtěl 
Páleníček původně závodit jen v juni-
orské kategorii. Nakonec se však při-
hlásil i do seniorské, a nejenže obhájil 
v prvně jmenované kategorii, ale vy-
hrál i druhou. „Mezi juniory se nesešla 
tak dobrá konkurence, proto jsem pro 
svůj dobrý pocit zaplatil ještě možnost 
startovat i mezi seniory. Vítězství ve 

druhé kategorii mě potěšilo ze všeho 
nejvíc,“ komentoval svoje výsledky 
Páleníček. 

Nebyla to však jediná radost, kterou 
si za oceánem udělal. Z Los Angeles 
totiž zamířil do Nevady, kde se konala 
ještě významnější soutěž Mr. Olym-
pia. Také na ní neměl mezi juniory 
konkurenci a mezi seniory skončil na 
čtvrtém místě.

Obě soutěže absolvoval velmi úspěš-
ně i Páleníčkův kolega z fakulty spor-
tovních studií Jan Caha. Na klání Mr. 
Universe vyhrál jednu z nováčkovských 
tříd a byl vyhlášen absolutním vítězem 
v kategorii nováčků. V Nevadě závodil 
pouze mezi seniory, povedlo se mu do-
konce překonat Páleníčka a umístit se 
na druhé pozici.

Martina Fojtů

Komu všemu dnes pomáháte?
Na prvním místě mám na starosti 
Zbrojovku a pak svůj atletický oddíl, 
kde trénuju asi 70 dětí. Spolupracuju 
s thajboxerem Tomášem Hronem, je-
muž dělám tréninkový plán. K tomu 
pomáhám asi třem závodníkům na 
horských kolech a různě konzultuju 
s jinými sportovci. Často někdo zavolá 
s tím, že neví, co by se svým trénin-
kovým plánem měl udělat, a potřebuje 
ho systematizovat. 

Nebere to hlavní trenér takového 
sportovce jako znevažování svých 
schopností?
Kupodivu většina sportovců přijde se 
svým trenérem. Bylo to tak v případě 
bikrosaře Michala Prokopa, který se 
zúčastnil olympiády, nebo triatlonisty 
Martina Krňávka. Horší je to v atletice. 
Mezi atletickými trenéry v Brně panu-
je neuvěřitelná řevnivost. Funguje tady 
totiž kolem 27 oddílů, což je víc než 
na zbytku jižní Moravy dohromady.

Připravujete závodníky v různých 
odvětvích. Liší se jejich příprava?
Ohromně. Vychází ze struktury spor-
tovního výkonu, každý sport vyžaduje 
různou úroveň různých pohybových 
dovedností. Pak už se jen aplikují urči-
té principy a modely přípravy, přičemž 
se vychází jak z výzkumů, tak i ze 
zkušeností.

A jak se tedy konkrétně liší 
kondiční trénink například 
thajboxera Hrona a běžkyně na 
dlouhých tratích?
Liší se v první řadě týden od týdne, zá-
leží, v jaké části přípravy se sportovec 
nachází. Atleti mají v sezoně většinou 
dva vrcholy – jeden na dráze a druhý 
v létě, kdy musí mít top výkonnost. 
Boxer typu Tomáše Hrona má za sezo-
nu vrcholů tři až pět a bohužel to není 
v pravidelných periodách, ale podle 
toho, jak se podaří nasmlouvat zápasy. 
V atletice se pracuje relativně jednodu-
še. U běhů na dlouhé trati se nejdřív 
nabíhají obrovské objemy a jak se blíží 
závodní období, objemy se postupně 
snižují a tréninkový proces intenzi-
fikuje. U Tomáše se vychází z toho, 
kolik je na přípravu času. Máme třeba 
jen měsíc, a proto se zaměřujeme na 
vysoce intenzivní trénink o relativně 
nižším objemu. 

To ale není zrovna šťastný způsob 
přípravy, ne?
Není, ale jinak to dělat nejde. Od spor-
tovce to vyžaduje enormní úsilí, ale já 
jsem ještě nepotkal tak cílevědomého 
a houževnatého sportovce jako je To-
máš Hron. On není extrémně velký 
talent, ale všechno dohání pílí. Ví, že 
svému tělu škodí, a pokud chce boxo-
vat ještě za pět let, musí se o něj starat. 
A on o něj opravdu pečuje. Každý den 
chodí na masáže, do vířivek, dochází 
za fyzioterapeutkou a výživové doplň-
ky řeší s odborníky. 

Více času ovšem věnujete brněn-
ským fotbalistům. Těm se letos 
ale hrubě nedaří a v tabulce se 
pohybují na sestupových příčkách. 
Dá se v tomto ohledu něco 
napravit kondiční přípravou?
Dobrou kondiční přípravou se dá 
hodně získat a špatnou hodně ztratit. 
V případě Zbrojovky si ale vůbec nej-
sem jistý, co by jí mohlo z hodiny na 
hodinu pomoct. V kolektivním vrcho-
lovém sportu v Česku je obecně pro-
blém, že se jeden kondiční trenér stará 
o 25 hráčů. Když se připravuje v posi-
lovně individuální sportovec a ví, že 
má pracovat s maximálním odporem, 
tak si ho tam naloží. U fotbalistů to 
všeobecně neplatí. Je těžké uhlídat, aby 
trénovali opravdu efektivně. Ale s tím 
se asi potýkají všichni fotbaloví trenéři. 
Musím myslet i na to, že v týmu pů-
sobí osmnáctiletí hráči, kteří regenerují 
relativně rychle, a pak třicetiletí, kteří 
na regeneraci potřebují někdy dvakrát 

tolik času. Skloubit to dohromady tak, 
aby byli na zápas všichni dobře připra-
veni, prakticky nejde. Takže svoji práci 
dělám s tím, že jsem si vědom určitých 
omezení. 

Dají se ta omezení odstranit?
V Česku v současnosti neexistuje mož-
nost, jak tréninkový plán sestavit, aby 
vyhovoval stoprocentně všem hráčům. 
Jinde ano. Před dvěma lety jsem byl na 
konferenci v Bratislavě, kde vystupoval 
i muž, který se zúčastnil kondiční pří-
pravy Realu Madrid. Na jednoho hrá-
če tam připadali tři lidé z realizačního 
týmu. To se to pak pracuje (směje se).

Láká vás něco takového?
Člověk určitě skryté touhy má, ale 
myslím, že je nereálné, že bych se k ně-
čemu takovému dostal. A i kdyby ano, 
tak jsem v Brně vázaný rodinou a prací 
pro fakultu i pro Zbrojovku. Pokud mě 
budou chtít a mě to bude pořád ba-
vit tak jako teď, tak bych určitě odejít 
nechtěl.

Čas od času se ale ozývají hlasy, že 
se z fotbalu stala hra atletů, kteří 
už si tolik nerozumí s míčem. Co 
si o tom myslíte?
Současný fotbal se od toho před třiceti 
lety neliší v tom, co hráči umí s míčem, 
ale v tom, že fotbalista dnes dokáže 
tytéž věci udělat nesrovnatelně rych-
leji. Podle mě jsou současní fotbalisté 
atleti, kteří umí excelentně pracovat 
s míčem. 

Martina Fojtů

Kulturisté z univerzity 
vyhráli soutěže v USA

BOSU – NOVÝ PŘEDMĚT NABÍZÍ NA FAKULTĚ SPORTOVNÍCH STUDIÍ

Cvičení na BOSU bylo zavedeno do výuky tělesné výchovy v podzimním semestru. „předmět jsme otevřeli pro velkou variabilitu. Cvičení 
na balanční podložce je nejen velmi oblíbené, protože je zábavné, ale zároveň má velký zdravotní účinek,“ říká radka Střeštíková z FSpS. 
BOSU je zkratka pro both sides up = obě strany nahoru, může se tedy používat plochou stranou jak nahoru, tak dolů pro různé druhy 
balančních cvičení. Jde o něco jako rozpůlený míč. 

Vaculík, Jaroslav: Češi v cizině 
1850-1938. Brno: Masarykova 
univerzita, 2009. 189 s. ISBN 
978-80-210-4865-2.
Druhé vydání jedné ze stěžejních od-
borných prací profesora Masarykovy 
univerzity je úžeji časově i tematicky 
zaměřeno. Tematicky navazuje na 
některé autorovy předcházející studie 
a monografie, zejména rozsáhlý vý-
zkum dějin volyňských Čechů. Autor 
se v publikaci podrobně zabývá otáz-
kami české společensko-hospodářské 
emigrace, k níž docházelo od počátku 
19. století a v první polovině 20. století. 
Dějiny českého vystěhovalectví ve sle-
dovaném období jsou prezentovány 

jako významná součást moderních, 
hospodářských a kulturních dějin na-
šeho národa. Nejrozsáhlejší prostor je 
v publikaci věnován geografickému 
rozmístění českých minorit v Evropě 
a v zámoří, přičemž autor vychází ze 
státního uspořádání v roce 1938, což 
v názvu jedné z kapitol explicitně 
podotýká. Připomenuty jsou rovněž 
důvody, které české vystěhovalectví 
omezovaly a oslabovaly, například tzv. 
restrikční zákon omezující emigraci do 
USA nebo světová hospodářská krize 
ve 30. letech 20. století, která přiměla 
řadu krajanů k návratu do ČSR. Ačkoli 
jsou v textu logicky velmi výrazně za-
stoupena data a čísla, nejedná se v žád-
ném případě o pouhé shromáždění 
faktů nebo statistiku. V souladu s tren-
dy současné historiografie je přiblíže-
na problematika každodenního života. 
Nabízí se tedy plastický a čtivý pohled 
do života českých komunit. Publikace 
je doplněna mapkami, přibližujícími 
města a regiony, kde vystěhovalci na-
cházeli svůj druhý domov. Rozsáhlý 
seznam pramenů literatury je autorem 
podrobně analyzován v úvodu práce. 

Nechybí jmenný a místní rejstřík, víta-
né doplnění textu představují kvalitně 
zpracované a reprezentativně vybrané 
obrazové přílohy umístěné odděleně 
v zadní části publikace.

Jiří Mihola

Balík, Stanislav a kol.: Volby do 
Poslanecké sněmovny v roce 
2010. Brno: Centrum pro studi-
um demokracie a kultury, 2010. 
279 s. ISBN 978-80-7325-224-3
Volby do Poslanecké sněmovny 2010 
se dočkaly řady přívlastků, jako např. 
přelomové či překvapivé. Jejich vý-
sledky jsou označovány jako nečekané 

a revoluční, odrážející jasný vzkaz ve-
řejnosti politické elitě.

Publikace se snaží volební proces 
analyzovat v co největší možné šíři. 
Knihu lze rozdělit do tří pomyslných 
oddílů. První se věnuje okolnostem, 
jež volbám předcházely: vývoji poli-
tických stran a stranického systému ve 
volebním období 2006-2010 a otázce 
neuskutečněných předčasných voleb 
2009. Ve druhém oddílu se nacháze-
jí texty věnované samotným volbám 
2010: otázce volebních programů, 
volební kampani jednotlivých stran, 
roli médií v kampani, volebním prů-
zkumům, využití preferenčních hlasů, 
vlivu osobnosti kandidáta na roz-
hodování voličů a volební geografii, 
tedy územnímu rozložení volebních 
výsledků. Poslední pomyslný oddíl je 
reprezentován jedinou kapitolou, kte-
rá se zabývá možnostmi eventuálního 
volebního inženýrství aplikovaného 
na volby 2010.

Autory jednotlivých kapitol jsou vy-
učující a doktorandi Katedry politolo-
gie FSS MU.

-red-

Když se objeví na tréninku prvoligových fotbalistů Zbrojovky Brno, mají někteří hráči chuť otočit se a jít domů. Odborný 
asistent na fakultě sportovních studií Jan Cacek se jim totiž stará o to, co má většina fotbalistů ráda nejméně – kondiční 
trénink. „Určitě mě nijak nezbožňují, jsou však i takoví, kteří se sami chodí ptát, co pro sebe můžou dělat. Ale celkově 
si myslím, že spolu vycházíme dobře,“ líčí se smíchem Cacek. Sám kdysi závodil v atletice. Od ní se dostal k trénování 
a také na univerzitu. Dnes k němu svoji fyzickou přípravu chodí konzultovat řada výborných českých sportovců.

Je těžké uhlídat fotbalisty, aby trénovali efektivně
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V poslední době mě nadchl román Skle-
něný pokoj od britského autora Simona 
Mawera, fikce, jejíž předlohou se stala 
brněnská vila Tugendhat. Mawer v kni-
ze popisuje osud mladé rodiny, která se 
rozhodla žít jinak než ostatní a nechala 
si na zakázku postavit dům, který byl 
v tehdejší době architektonickým skvos-
tem a který dodnes poutá mnoho po-
zornosti svou jednoduchostí, účelností 
a velkým nepřerušovaným prostorem 
s onyxovou stěnou. 

Absurdní scéna, kdy až do domu 
vjede skupinka Rusů na koních a za-
čnou se družit s domovníkem Lá-
níkem, vás rozhodně pobaví, fakta 
o stavbě vily včetně prvních návrhů 
doprovázejících její konečnou podobu 
vás zaujmou i inspirují a osobní příbě-
hy hlavních hrdinů vám nedají spát, 
dokud nepřečtete poslední stránku.

Miloslava Šíblová, 
personalistka na MU
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