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Téma  /  Lenka Šklubalová

Studenti nevyužívají databáze
Zvýšit povědomí o vědeckých databázích, které mohou studenti zdarma využívat, se snaží vedení 
fakulty sociálních studií. Za předplatné databází platí škola nemalé peníze. Zatím jí přispívá 
Evropská unie, není však jasné, co se stane, pokud přispívat přestane. Řešením by mohl být 
volný přístup – open access.

Studenti Masarykovy univerzity mají bez-
platný přístup k mnoha světovým elektronickým 
databázím, v nichž lze najít desetitisíce vědeckých 
článků a publikací. Samotná fakulta sociálních 
studií jich tímto způsobem využívá zhruba dva-
cet. „Problémem je, že jen málo studentů o této 
možnosti ví. A ještě méně jich databáze využívá,“ 
upozornila proděkanka fakulty Markéta Pitrová. 

Knihovna fakulty sociálních studií proto na-
bízí kreditované kurzy, které mají 
studenty naučit s těmito informač-
ními zdroji pracovat. „Skládají se ze 
dvou teoretických přednášek a dvou 
praktických seminářů u  počítačů 
a  jsou za jeden kredit,“ vysvětlila 
vedoucí knihovny Irena Šléglová. 
Kurzy jsou v nabídce každý semestr 
a studenti tak mají jedinečnou příležitost naučit 
se, jak naplno využívat elektronické databáze.

Předplatné však není levné. „Databáze jsou 

zatím do značné míry spolufinancované z pro-
jektových a grantových prostředků. Akademická 
obec tak má přístup ke zdrojům za 30 až 40 milio-
nů korun. Fakulta se na tom podílí částkou zhru-
ba 1,5 milionu korun,“ doplnila Šléglová. Hrozí 
však situace, že dotace z Evropské unie časem 
zmizí. Škola si tak možná nebude moci dovolit 
předplatné všech stávajících databází.

Řešení by mohlo nabídnout hnutí za ideu volné-
ho přístupu – open access. Iniciativa 
spočívá ve vytváření a sdílení univer-
zitních databází s vědeckými publika-
cemi, které vkládají samotní badatelé. 
Systém by tak mohl nabídnout bez-
platnou alternativu ke zpoplatněným 
databázím. Zatím však není příliš vy-
užívaný. „Nutné rozšíření konceptu 

open access je zatím v nedohlednu. Proto budou 
databáze i nadále potřeba. A když už je platíme, 
měli bychom je využívat,“ uzavřela Pitrová.
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Do některých studijních databází se lze přihlásit nejen ze školy, ale i z domova.                      Foto: Michaela Kašperová

„Akademická 
obec má přístup ke 
zdrojům za 30 až 

40 milionů korun.“
- Irena Šlégrová

Aktuální číslo Atria otevírá článek o finanční 
náročnosti časopiseckých databází a snaze fakul-
ty je maximálně využívat. Jde o závažný problém, 
protože cena databází zahraničních časopisů vý-
razně roste.

Sofistikovaný systém, kterého si všiml i Bílý 
dům v čele s prezidentem Barackem Obamou, je 
postavený na přelévání stále vyšších prostředků 
z veřejných rozpočtů do soukromých rukou.

Proč je zvyšující se cena databází problém? 
Ze dvou důvodů. Poprvé, když vědec potřebuje 
databáze s nejnovějšími poznatky ke své práci, 
protože jen tak může navázat na výzkum svých 
kolegů. A  podruhé, když chceme, aby si naše 
poznatky kolegové – nemluvě o veřejnosti, která 
výzkum financuje – vůbec mohli přečíst.

Šílený kruh. Kdo ho naruší, vypadne z vědec-
kého světa. Když nebude-

te databáze číst, nikdy 
v nich nebudete schop-
ni publikovat. A když 

v nich nebudete pub-
likovat, tak dokonce 
v  České republice, 

podle systému hod-
nocení vědy M13, nedo-
stanete prostředky na 

výzkum a končíte.
Opravdu se ješ-

tě jedná o vědu?
Markéta Pitrová, 

proděkanka FSS MU 

Sloupek

Šílený svět vědeckých 
časopisů

K usnadnění vstupu do budovy fakulty sociálních stu-
dií mohou nevidomí využít u vchodu nainstalovaný 
hlasový maják. Zařízení akusticky navádí nevidomé 
k danému orientačnímu bodu. Kromě majáku slouží 
nevidomým v celé budově fakulty také speciální ori-
entační symboly a označení dveří v Braillově písmu.

Pomoc nevidomým

Víte, že...  /  Barbora Chudíčková

Novou internetovou stránku mohou využívat zájem-
ci o studium na fakultě sociálních studií. Na adrese 
www.chcinafss.cz jsou podrobné informace o baka-
lářském, magisterském i doktorském studiu. Kromě 
přehledu oborů a údajů o přijímacím řízení lze na uve-
deném webu spustit také virtuální prohlídku fakulty.

Web pro zájemce

http://
http://knihovna.fss.muni.cz/kurzy.php?podsekce=24
http://www.fss.muni.cz/cz/site/index.html
http://www.fss.muni.cz/cz/site/index.html
http://www.fss.muni.cz/cz/site/index.html
http://www.muni.cz/?lang=cs
http://www.muni.cz/?lang=cs
http://www.muni.cz/?lang=cs
http://www.chcinafss.cz/
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Rozhovor  /  Barbora Chudíčková

Musím se ještě hrozně moc naučit, tvrdí 
studentka Oxfordu a University of London

Kromě fakulty sociálních studií jste studovala 
na univerzitě v Oxfordu, teď jste doktorandkou 
v Londýně. Jak jste se k takovým příležitostem 
dostala?
Ještě při studiu v Brně jsem měla možnost vyjet 
do zahraničí na University of Toronto. Nadchlo 
mě, jakým způsobem tam dělají výzkum. Po ná-
vratu domů jsem stoprocentně věděla, že bych 

se chtěla výzkumu věnovat, jenže mi bylo jasné, 
že v České republice moc zkušeností na úrovni, 
která byla v zahraničí, nezískám. Proto jsem se 
rozhodla odjet studovat do Anglie.

Pro hodně studentů je představa studia v an-
gličtině noční můrou. Jak jste to zvládala vy? 
V Kanadě jsem s angličtinou opravdu bojovala, 
mají tam hodně vysoké nároky. Musela jsem pořád 
číst a hlavně mluvit s lidmi. Ze začátku jsem se uči-
la nazpaměť i celé prezentace. Ale v momentě, kdy 
člověk vyjede do zahraničí, si řeč opravdu rychle 
vylepší. Je prostě nucen komunikovat. Takže bych 
ty, kteří se bojí, rozhodně povzbudila.

V čem se liší studium v České republice a v za-
hraničí?
Celý systém vzdělávání je hodně odlišný. V za-
hraničí se studenti učí uvažovat o věcech kriticky 
mnohem dříve, než je to zvykem u nás. Také je 
tam větší interakce mezi studenty a učiteli. Na 
jednoho učitele připadá třeba jen pět nebo šest 
studentů, v České republice je to bohužel mno-

hem více. V zahraničí také vyučují lidé, kteří sou-
časně pracují na výzkumu v dané oblasti. Je to je 
důležitý pedagogický prvek – přijít se zajímavým 
tématem a ukázat jeho využití v praxi.

Takže přístup vyučujících ke studentům je jiný? 
Na Oxfordu a Goldsmiths (University of London) 
je přístup ke studentům rozhodně individuálnější. 

Člověk dostává hodně detailní zpětnou vazbu. 
Každý student má také svého poradce, který ho 
provází celým studiem. Průběžná zpětná vazba 
v České republice není tak samozřejmá, většinou 
ji student dostane až při hodnocení, což je škoda.

Věnujete se psychologii. Na co konkrétně se 
zaměřujete?
V době magisterského studia jsem se zabývala 
výzkumem vývoje řeči u dětí a zároveň jsem pra-
covala na velkém projektu, který srovnával děti 
s různými vývojovými poruchami. Přitom jsem 
si všimla, že všechny děti měly problém s mo-

torickým vývojem. Proto jsem se zaměřila na 
motorický vývoj u kojenců. Momentálně pracuji 
s dětmi od tří do dvanácti měsíců.

S touto tematikou souvisí váš kurz Developmen-
tal Cognitive Neuroscience, který letos vedete na 
fakultě sociálních studií. Jaký je jeho cíl?
Především chci studentům ukázat styl, jakým se 
vyučuje v zahraničí, a představit jim nové metody 
a teorie, které se jim mohou v budoucnu hodit při 
jejich vlastní praxi. I zpětná vazba od studentů 
byla hodně pozitivní. Líbilo se jim, jak jsme s ko-
legy pro věc zapálení.

Spolupracujete s fakultou ještě jinak?
Nabízíme studentům možnost vyjet k nám do 
laboratoře na stáž, aby mohli získat praktickou 
zkušenost s vědou v zahraničí. Poznají, jak se 
laboratoř udržuje, jak se v ní pracuje. S fakultou 
spolupracuji také při výzkumu.

Jaké jsou vaše plány – přemýšlíte o návratu do 
České republiky?
Domů se v brzké době vracet nehodlám. Mám 
pocit, že se toho musím ještě hrozně moc naučit. 
Podle mě je důležité si nejdříve vybudovat kariéru 
v zahraničí, pak se člověk může vrátit. Rozhod-
ně bych ale chtěla zůstat ve výzkumu a současně 
učit. Myslím, že je správné, aby člověk předával 
svoje vědomosti ostatním.

Životopis sedmadvacetileté Hany Kyjonkové je už nyní dost obsáhlý. Výčet vysokých škol, na kterých studovala, obsahuje kromě domovské 
Masarykovy univerzity také několik univerzit v zahraničí. Nynější doktorandka University of London měla totiž už na začátku svého stu-
dia jasno. Chtěla se věnovat psychologickému výzkumu a přála si poznat nejnovější metody a teorie. V současnosti se zabývá motorickým 
vývojem kojenců a na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity vede spolu s anglickými kolegy vlastní kurz.

Gabriela Jasaňová Foltanová, kamarádka
Jako psycholožka a vědkyně se snad už narodila. Při 
studiu se naplno věnovala problémům, které ji zaujaly, 
a ty méně zajímavé alespoň vtipně glosovala. I přes její 
nadšení pro vědu dokáže totiž stále zůstat nad věcí a být 
dobrou kamarádkou.

Lenka Lacinová, odborný asistent Katedry psy-
chologie FSS MU
Už při bakalářském studiu se vrhala do plnění úkolů s ver-
vou a urputností, která sluší každému správnému vědci. 
To, že mám před sebou budoucí výzkumnici, potvrdil její 
další vývoj. Z žačky se stala respektovaná kolegyně a milá 
kamarádka, s jejímž tempem je někdy těžké udržet krok.

Annette Karmiloff-Smith, Birkbeck Centre for 
Brain and Cognitive Development, University 
of London
Je jednou z nejtalentovanějších doktorských studentek, 
se kterými jsem kdy pracovala. Nejenže je zapálená do 
výzkumu, do nějž přináší inovativní nápady, ale také 
velmi dobře píše v angličtině. Má všechny předpoklady 
k tomu, aby se stala mezinárodně uznávanou výzkum-
nicí ještě před dokončením doktorátu.

Řekli o ní
Hana Kyjonková ukazuje EEG čepici, kterou používá k měření mozkové aktivity kojenců.          Foto: archiv Hany Kyjonkové

Hana Kyjonková se narodila v roce 1986 v Bo-
humíně. Po ukončení bakalářského studia na Fa-
kultě sociálních studií a magisterského studia na 
Filozofické fakultě Masarykovy univerzity odjela 
do Anglie, kde studovala na University of Oxford. 
Nyní je ve druhém ročníku doktorského studia 
psychologie na Goldsmiths, University of London.

Medailon

Zajímavý projekt  /  Marcela Svobodová

Multimediální den: exkurze 
do mediálního světa

Nejdřív natočit reportáž pro Český rozhlas, 
pak rychle odmoderovat vstup v České televizi 
a konečně zalomit stránku deníku. Kdo to zvlád-
ne, bude za odměnu vyfocený na titulní straně 
MF Dnes nebo si může prohlédnout přenosový 
televizní vůz.

Od časného rána fungovala v předposlední 
listopadový pátek tahle mediální směs v atriu fa-
kulty sociálních studií. Každý návštěvník Mul-
timediálního dne si mohl na vlastní kůži zkusit 
přípravu toho, co mu jinak servírují média denně 
až pod nos.

Akci pořádá katedra mediálních studií 
a žurnalistiky každoročně. Letos se organizáto-
ři zaměřili především na to, jak se média mění 
a dynamicky vyvíjejí. Část jejich funkcí přebírají 
sociální sítě, které na novináře kladou nové ná-
roky. Jaké nároky to jsou a jak média prakticky 
fungují, ukázali studentům ti nejlepší odborníci 
– žurnalisté z praxe.
Beseda s úspěšnými absolventkami

„Všichni lidé, kteří pracují v médiích, mají 
velkou odpovědnost a  musí se stále vzdělávat 
a nasávat informace,“ zdůraznila dramaturgyně 
České televize Zuzana Šimůnková. Spolu s redak-
torkou Respektu Lucií Kavanovou a ředitelkou 
rádia Evropa 2 Jitkou Fürst besedovala se studen-
ty o tom, co jí dala žurnalistika. A že měly stu-
dentům skutečně co říci, dokládá i to, že všechny 
jsou absolventkami fakulty sociálních studií.

Na opačnou stranu barikády zavedl studen-
ty Vladan Crha z největší české PR agentury 
AMI Communications. „Pokud chcete být výbor-

ným mluvčím, nikdy nelžete a nikdy se neodbou-
rejte vlastním smíchem,“ vštěpoval studentům 
podle něj základní pravidlo. O lukrativním povo-
lání snů na sociálních sítích pak promluvili další 
odborníci na marketing, například Eva Illésová, 
která je součástí týmu správců stránek české po-
bočky Google nebo Aukro.

Očekáváme...

Studenti i absolventi oborů ze čtvrtého patra, tedy 
politologie, bezpečnostních a evropských studií 
a mezinárodních vztahů, by si měli v kalendá-
ři poznačit datum 22. února 2014. Právě v tento 
den se koná historicky první Reprezentační ples 
čtvrtého patra. Předprodej vstupenek organizátoři 
zahájí začátkem prosince, lístky budou k dostání 
v atriu na fakultě sociálních studií.        (skl)

Ples bude! V únoru 
O tom, co je nového na enviru, bude informovat 
čerstvě vzniklý Zpravodaj katedry environmentál-
ních studií. Zpravodaj bude vycházet třikrát ročně 
a k zájemcům poputuje v elektronické podobě pro-
střednictvím e-mailu. Ke stažení bude také na strán-
kách katedry a na facebooku. Vedle chystaných akcí 
v něm čtenáři najdou například program Bloku ex-
pertů nebo tipy ke čtení od členů katedry.       (mik)

Aktuálně z envira 

Čtvrté patro bude pořádat ples poprvé.                  Foto: mik

Natočit, namluvit, přepsat, vyfotit, sestříhat, vysílat a vymyslet tomu ten nejlepší titulek: 
Multimediální den na fakultě sociálních studií! Kdyby v pátek 22. listopadu zaútočili na 
její budovu teroristé, asi by ochromili český mediální svět. V ten den se totiž na fakultě sešli 
významní představitelé tištěných, televizních, rozhlasových i digitálních médií, aby stáva-
jícím i budoucím studentům zprostředkovali žurnalistický zážitek na vlastní kůži a naučili 
je, jak média ovládat. Proč? Protože kdo ovládá média, ovládá mysl.

Videoreportáž z listopadového multimediálního dne.                 Zdroj: studenti kurzu TV Stisk

Velký ohlas měla beseda komentátorů – Erika 
Taberyho, Alexandra Mitrofanova a Petra Hon-
zejka. „Bylo znát, že pro studenty jsou takové 
osobnosti velice zajímavé, že je nevidí každý den,“ 
řekla organizátorka akce Martina Fojtů. Letos 
se podle ní nadmíru povedlo nalákat na fakultu 
atraktivní sestavu hostů, Alexandr Mitrofanov 
o studentech dokonce napsal i ve svém komentáři 
pro deník Právo.

Studenti: Je to skvělý projekt

Co je však ještě důležitější – Multimediální 
den si pochvalovali i samotní studenti. „Je to vý-
borný projekt, studenti žurnalistiky se něčemu 
přiučí od profesionálů,“ míní student mediálních 
studií Vojtěch Kubát. Pro něj konkrétně bylo skvě-
lou zkušeností pohovořit si s šéfredaktorem Re-
spektu Erikem Taberym. „Mluvili jsme spolu jako 
bych byl jeho kolega na poradě,“ usmívá se Kubát.

Setkání se studenty bylo však zážitkem i pro 
Taberyho, který pak na svém facebooku  zveřej-
nil, co mu z  fakulty utkvělo v paměti nejvíce: 
„Studentka mi řekla: Ale vy jste přece s novina-
řinou začínal v 90. letech, na což jsem odpověděl: 
To ano, ale v mnoha ohledech je to pořád stejné. 
Není to přece 19. století. Pro nás je, odvětila ona. 
Načež jsem si v duchu pomyslel – černý jestřáb 
sestřelen.“

Na programu akce byl rovněž workshop Da-
tová žurnalistika, který vedl Jan Boček z Hos-
podářských novin. Ve dvou hodinách okouzlil 
studenty vizualizacemi skrývajícími miliony 
lidských příběhů a  ukázal jim programování 
v podobě zábavné hry se statistikami.

Vrcholem Multimediálního dne pak bylo 
slavnostní otevření nového televizního studia 
katedry mediálních studií a žurnalistiky, kde je 
studentům k dispozici nejmodernější technika. 
„Největší výhodou studia je digitální propojení 
se zrekonstruovanou střižnou. Špičkové vyba-
vení, které tady máme, nám můžou například 
regionální televize jenom závidět,“ uzavřel lektor 
katedry Leo Nitče.

Ilustrační fotografie.                                   Foto: Martin Vyhnal

http://medzur.fss.muni.cz/
http://medzur.fss.muni.cz/
http://polit.fss.muni.cz/
http://polit.fss.muni.cz/oddeleni-bezpecnostnich-a-strategickych-studii
http://mve.fss.muni.cz/
http://mve.fss.muni.cz/
https://www.facebook.com/events/590949524306033/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/590949524306033/?fref=ts
http://us3.campaign-archive1.com/?u=b1267ee14c1604c501568577c&id=b267ccc45c&e=
http://us3.campaign-archive1.com/?u=b1267ee14c1604c501568577c&id=b267ccc45c&e=
http://humenv.fss.muni.cz/
http://humenv.fss.muni.cz/
https://www.facebook.com/humenv?fref=ts
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Zajímavosti z výuky  /  Lenka Šklubalová

Studentům fakulty přednášejí špičkoví 
odborníci i významní experti z praxe

Akademická půda nejen na fakultě sociálních 
studií je místem poznávání i místem pro diskusi. 
A ty nejaktuálnější poznatky, ale také inspiraci 
a osobitý náhled na studovanou problematiku 
přinášejí studentům mimo stálých vyučujících 
rovněž špičkoví odborníci a významní experti 

z praxe. Mnozí vyu-
čují po celý semestr, 
jiní zaskočí třeba jen 
na krátkou, ale aktu-
álními a důležitými 
informacemi nabi-
tou přednášku nebo 
workshop.

Například stu-
denty žurnalistiky 

a mediálních studií už několikrát potěšila náv- 
štěva šéfredaktora časopisu Respekt Erika Tabe-

ryho. „V Brně jsem workshop vedl už dvakrát, 
pokaždé to byla příjemná zkušenost. Na zdejších 
studentech se mi líbí jejich velký přehled o sou-
časném dění. Myslím, že je to tím, že žurnalistiku 
studují v kombinaci s jiným oborem,“ vzpomíná 
Tabery na své vystoupení.

Příjemná zkušenost to byla i pro studentku 
třetího ročníku žurnalistiky a politologie Kris-
týnu Sládečkovou. „Rozhodně bylo přínosné po-
slechnout si postřehy a názory na novinařinu od 
jednoho z nejvýznamnějších českých publicistů. 
Jsem ráda, že naše fakulta takové lidi zve,“ řekla.

Přijedou experti na terorismus

Brněnská fakulta sociálních studií každoroč-
ně hostí desítky zahraničních i tuzemských hostů 
ze všech oblastí humanitních věd.

Renomé fakult a univerzit mnozí posuzují i podle toho, jací odborníci tam přijíždějí přednášet. Fakulta sociálních studií se může pochlu-
bit návštěvami mnoha významných zahraničních i českých vědců a praktiků ze všech oblastí humanitních věd. Studentům už přednášel 
například profesor sociologie komunikace na italské University of Perugia Paolo Mancini nebo známý ukrajinský politolog a spisovatel 
Mykola Rjabčuk. V nadcházejícím období se pak zájemci mohou těšit třeba na vystoupení odborníka na terorismus Pavola Draxlera či 
uznávaného německého sociologa Bernharda Naucka.

V první polovině prosince se tak na fakultu chys-
tá například slovenský expert na terorismus Pavol 
Draxler. „Bude přednášet o plánování v bezpečnost-
ní oblasti a o protiteroristické politice na Slovensku,“ 
uvedl docent katedry politologie Miroslav Mareš.

Terorismu se bude věnovat také blokový před-
mět Aktuální blízkovýchodní bezpečností realita, 
který v jarním semestru přijede na fakultu sociál-
ních studií vyučovat plukovník generálního štá-
bu české armády Libor Kutěj, přední odborník na 
problematiku blízkovýchodního terorismu.

„Předmět vyučoval už loni a o tématu nám 
podal naprosto vyčerpávající informace,“ vyzdvi-
hl přínos kurzu tohoto experta student meziná-
rodních vztahů Daniel Zeman.

Někteří zůstávají nastálo

Dveře se netrhnou také na katedře psycholo-
gie. „První týden v prosinci je hostem Institutu 
výzkumu dětí, mládeže a rodiny Jeffrey Jensen 
Arnett, jehož jméno je spojeno s  fenoménem 
emerging adulthood neboli vynořující se dospě-
losti,“ upozornila docentka Lenka Lacinová.

Dodala, že osobně se nejvíce těší na svou bý-
valou studentku Hanu Kyjonkovou. „Momen-
tálně je doktorandkou na katedře psychologie na 
Goldsmiths University of London. Je koordinátor-
kou a iniciátorkou 
vzniku kurzu Cog-
nitive Developmen-
tal Neuroscience 
pro naše magister-
ské studenty,“ řekla 
Lacinová.

Na co těšit se 
mají i sociologové. 
Už 11. prosince 
budou mít všichni 
zájemci možnost 
poslechnout si 
přednášku profesora Bernharda Naucka z Tech-
nick univerzity v Chemnitzu o mezigeneračních 
vztazích. „Před koncem semestru by taková před-
náška mohla být příjemným zpestřením. Její téma 
zní opravdu zajímavě,“ uvedla studentka pátého 
semestru sociologie Barbora Grmelová.

Špičkoví odborníci však nepřijíždějí na fakul-
tu jen na krátkou návštěvu a přednášku. Někte-
rým se v Brně zalíbí natolik, že zůstanou nastálo. 
Například katedra environmentálních studií se 
v příštím semestru rozroste o experta na ekope-
dagogiku Jana Činčeru. Ve svých kurzech se bude 
věnovat především metodice environmentální 
výchovy a hodnocení její efektivity.

„Na zdejších stu-
dentech se mi 
líbí jejich velký 
přehled o součas-
ném dění.“
- Erik Tabery

„Pavol Draxler 
bude přednášet 

o plánování v bez-
pečnostní oblasti 

a o protiteroris-
tické politice na 

Slovensku.“
- Miroslav Mareš

11. prosinec 2013
Přednáška sociologa Bernharda 
Naucka z Technick univerzity 
v Chemnitzu o mezigeneračních 
vztazích.

Jarní semestr 2014
Kurz vedený psycholožkou 
a doktorandkou z University 
of London Hanou Kyjonkovou

Jarní semestr 2014
Kurz o blízkovýchodní bezpečnosti 
pod vedeník plukovníka generálního 
štábu české armády Libora Kutěje.

10. prosinec 2013
Přednáška experta na terorismus 
Pavla Draxlera o protiteroristické 
politice na Slovensku.

OČEKÁVANÉ 
PŘEDNÁŠKY
EXPERTŮ

(mik)

Představujeme  /  Michaela Kašperová

O hrách seriózně i s radostí 
Jdou dohromady počítačové hry a akademická půda? Leckterý rodič by asi řekl, že ne, že hry jsou 
leda odměnou za úspěchy ve škole. Členové občanského sdružení MU Game Studies by ale odvěti-
li, že je-li možné studovat na vysoké škole hudbu a film, proč ne i hry? Ambice sdružení však míří 
ještě výš. Rádi by herní studia ustavili jako samostatný obor, a to jako první v České republice.

Začali jako parta kamarádů se zájmem o po-
čítačové a jiné hry a vypracovali se až k občanské-
mu sdružení MU Game Studies, které funguje i na 
Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

„Už více než tři roky se snažíme kultivovat 
diskusi o digitálních hrách. Proto pořádáme kon-
ference, workshopy a  především spojujeme lidi 
podobného ražení,“ vypočítal hlavní 
aktivity člen sdružení Tomáš Bártek. 
Upozornil přitom například na sérii 
přednášek a workshopů Game Ma-
king University pořádanou v podzim-
ním semestru, jejímž výstupem jsou 
čtyři prototypy her. „Na první setkání 
přišlo okolo 180 lidí, což je ohromný 
úspěch,“ poznamenal Bártek.

Další úspěšnou akcí, kterou má 
sdružení za sebou, je setkání na téma 
digitální hry a vzdělávání. V polovi-
ně listopadu se v brněnské Wannieck 
Gallery sešlo více než sto lidí, aby vyslechli, jaký 
potenciál mají počítačové hry při výuce. „Lidé se 
pomocí her mohou často naučit víc než z učebnic 
a ještě se u toho pobaví,“ je přesvědčen další z čle-
nů sdružení Milan Doležal. Přímo na brněnském 
setkání to svou prezentací doložila Hana Lísalová 
z komunikační agentury FTM Communications 
na příkladu, kdy se formou her podařilo naučit 
zdravotní sestry ovládat nemocniční lůžka. Mar-
tin Vytrhlík ze studia Gameful zase promluvil 
o tom, jak se mu s kolegy podařilo hrou oživit vý-
stavu v Žatci a poučit tím školáky i dospělé.

Kdo lituje, že se žádné z akcí Game Studies do-
sud nezúčastnil, nemusí zoufat. Činnost sdružení 
se totiž teprve rozbíhá. Vzdálenou metou je ustavit 
na Masarykově univerzitě herní studia jako samo-
statný obor. „Je to ale běh na dlouhou trať. Z hle-
diska administrativního procesu i personálního 

zabezpečení,“ uvedl Bártek. Akademické studium 
her podporuje i odborný asistent katedry mediál-
ních studií a žurnalistiky Jakub Macek. „Když nás 
zajímají televizní seriály, jejich publika a televizní 
průmysl, nemůžou nás nezajímat počítačové hry, 
jejich hráči a herní průmysl,“ upozornil.

V zahraničí lze dnes tento obor studovat na 
více než šedesáti univerzitách. „Za-
měření takových oborů je různé – 
od čistě praktických a vývojářských 
až po vyloženě akademické. My by-
chom chtěli obojí spojit v nějakém 
hybridu,“ shrnul Bártek.

Než této vzdálené mety dosáh-
nou, chtějí se členové sdružení věno-
vat konferencím a svému interneto-
vému portálu www.gamestudies.cz, 
na kterém publikují odborné i popu-
larizační texty. „Příští podzim bude-
me opět pořádat velkou konferenci, 

tentokrát zaměřenou na středo a východoevropský 
prostor. Pokud vše půjde dobře, měli bychom v jar-
ním semestru navíc na fakultě informatiky učit 
předmět Digitální hry, herní průmysl a vzdělává-
ní, který by měl být otevřený i studentům fakulty 
sociálních studií,“ uvedl Bártek. Byl by to tak už 
šestý kurz věnující se hrám, který mohou studenti 
Masarykovy univerzity navštěvovat.

Možnost setkat se se členy herního sdružení 
mají zájemci každé liché pondělí večer, kdy členové 
pořádají Klub herních studií neboli velice přátel-
ské neformální setkání. Na něm všichni diskutují, 
hrají hry a vzájemně se poznávají. Jak totiž členové 
sdružení často upozorňují, zábava k lidské společ-
nosti neodmyslitelně patří, i když se jí často váž-
ná a seriózní věda vyhýbá. Spojením akademické 
půdy a her se však MU Game Studies snaží právě 
tuto vážnou vědu zpestřovat.

Členové MU Game Studies navštěvují i konference, kde si novinky mohou přímo vyzkoušet.      Foto:  archiv MU Game Studies

„Když nás zajímají 
televizní seriály, 

jejich publika 
a televizní průmysl, 

nemůžou nás ne-
zajímat počítačové 

hry, jejich hráči 
a herní průmysl.“

- Jakub Macek

Stalo se...

Knihovna v novém
V létě byl v zavřené knihovně fakulty soci-
álních studií na první pohled klid. Za jejími 
dveřmi se ale v tropických vedrech odehráva-
la vřava: dělníci trhali koberce, stavěli zdi, 
malovali… I přes náročné úpravy se vše stih-
lo v termínu a knihovna proto vítá studenty 
od podzimního semestru v novém hávu.

Co se změnilo? „Nejvýraznější a nejúčelnější 
novinkou je vznik multimediální seminární míst-
nosti. V ní mohou studenti týmově pracovat na 
úkolech a projektech, aniž by rušili ostatní,“ uvedl 
zaměstnanec knihovny David Humpolík s tím, že 
doporučuje studentům rezervaci předem.

Každému příchozímu padnou do očí také 
svěžejší koberce a rekonstruovaný výpůjční pult. 
„Ten nyní umožňuje službukonajícím knihovní-
kům větší rozhled,“ vysvětlil Humpolík. 

V případě, že by studenti chtěli trávit dlou-
hé zimní večery studiem, mohou si nově udělat 
pohodlí na několika místech. V hnědé studovně 
přibyly sedací vaky a pod schody gauč s lampa-
mi. „Působí to tady útulně a takřka domácky,“ 
poznamenal student Milan Doležal.

V každé studovně na příchozí čekají nově 
také lampy, které nahradily staré a často nefunkč-
ní kusy. „Lampičky jsou barevně sladěné s názvy 
studoven a svítí uspornými LED žárovkami,“ do-
dal Humpolík.        (mik)

Pod schody je nový útulný koutek.                          Foto: mik

Sedací vaky lákají příchozí v hnědé studovně.      Foto: mik

Nové lampičky se nachází v každé studovně.      Foto: hum

http://gamestudies.cz/game-making-university/
http://gamestudies.cz/game-making-university/
http://www.inflow.cz/digitalni-hry-vzdelavani-la-pecha-kucha-klajban
www.gamestudies.cz
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Zajímavé kurzy  /  Marcela Svobodová

Seznámit laiky s vědou? Proč ne. Evropská 
noc vědců to v září dokázala už podeváté. Vedle 
chemiků a fyziků se jí zúčastnili také humanit-
ní vědci. Patřili k nim i členové Mezinárodního 
politologického ústavu fakulty sociálních studií 
Roman Chytilek, Otto Eibl a Lenka Hrbková.

Politologové zájemcům předvedli několik 
experimentů. Zkoumali například to, kolik lidí 
je v modelové situaci ochotno podpořit chudého 
čestného politika proti bohatému a zkorumpo-
vanému.           (skl)

Katedra politologie se od 1. září rozrostla o dva 
nové členy. Jsou jimi respektovaní odborníci doc. Ma-
rek Rybář, Ph.D. a assoc. prof. Andrew Roberts, Ph.D.

Marek Rybář přišel na katedru z Univerzity 
Komenského v Bratislavě a je odborníkem na po-
litické strany a stranické systémy, Andrew Ro-
berts působí na Northwestern University v Evan-
stonu a zaměřuje se na srovnávací politologii.

Oba jsou autory řady monografií a  článků 
v předních odborných mezinárodních časopisech 
a pro katedru představují výraznou posilu.      (eib)

Noví politologové Noc s výzkumníky

Letní škola? Prosím, ano!

Politika a média. Na první pohled dva nesmi-
řitelné protipóly, na druhý vzájemně provázané 
složky společnosti, které jedna druhou ovlivňují 
a potřebují. Ale hlavně, Politika a média je ná-
zev letní školy fakulty sociálních studií, která se 
konala první zářijový týden v Jaroměřicích nad 
Rokytnou a byla určená magisterským a doktor-
ským studentům politologie a mediálních studií.

Hned po snídani na přednášku, při coffee 
breaku prohodit pár slov se zahraničním lekto-
rem, naobědvat se a připravit si dotazy na deba-
tu s hosty z mediálního světa, případně odhalit 
vlastní schopnosti na jednom z workshopů. Tak 
vypadá den na letní škole.

I kdybych se vydala na okružní studijní ces-
tu, nikdy by se mi v tak krátkém časovém úseku 
nepodařilo vyslechnout přednášku Paola Man-
ciniho zaměřenou na politické a mediální systé-
my, dozvědět se novinky z oblasti celebritizace 
politiky od Michaela Higginse a položit otázku 
týkající se efektivity kampaní Joergu Matthesovi.

Kdyby mi na střední někdo řekl, že jednou budu chtít v létě do školy, zaťukala bych si na 
čelo a myslela si něco ve smyslu až naprší a uschne. Teď studuju na univerzitě a na konci 
prázdnin jsem se odjela učit zcela dobrovolně. Letní škola je totiž skvělá!

Setkání s nimi a dalšími kapacitami z obo-
ru doplněné zábavou s partou padesáti dalších 
studentů je tedy možné označit jen jedním způ-
sobem: letní škola, jeden z nejlepších vysokoškol-
ských zážitků.

Stalo se...

Výzkum  /  Lenka Šklubalová

Výzkum ukazuje, kdo 
má šanci dostudovat 
Úspěšné zvládnutí přijímacích testů na vy-
sokou školu mnohdy nemusí znamenat, že se 
studentovi bude dařit i ve studiu samotném. 
Analýza docenta Martina Kreidla z katedry 
sociologie však ukázala, že přijímací zkoušky 
skutečně dokážou odhalit studijní potenciál.

Přijímací řízení na fakultu sociálních studií 
se koná formou Národních srovnávacích zkou-
šek, což znamená, že uchazeč musí úspěšně složit 
testy z obecných studijních předpokladů a základů 
společenských věd.

Mnozí ovšem tvrdí, že úspěch v přijímačkách 
ještě nutně nemusí znamenat zdárné studium. 
„Testy neukážou, jestli člověk školu opravdu zvlád-
ne. Někdo studium třeba po roce vzdá, přičemž 
jen zabíral místo jiným, lepším,“ je přesvědčen 
například student sociologie Dominik Želinský.

Podobné názory neunikly ani vedení fakulty 
sociálních studií, které si proto nechalo vypraco-
vat od docenta katedry sociologie Martina Kreidla 
a jeho studentky Kláry Čapkové analýzu. Cílem 
bylo zjistit, jaký druh testů nejlépe předpoví, zda 
uchazeč studium zvládne.

Vedení se inspirovalo i zkušenostmi jiných 
fakult, které přijímají studenty na základě vlast-
ních oborových zkoušek. „Fakulty si tento druh 
testů velice chválí. Sami si je organizují a považují 
je za způsob, jak mnohem lépe objevit skutečně 
talentované studenty,“ nastínil proděkan fakulty 
sociálních studií Roman Chytilek.

Docent Kreidl analyzoval výsledky přijímaček 
z let 2008 až 2010, které pak porovnával se stu-
dijním prospěchem zveřejněným v univerzitním 
informačním systému. Zaměřil se na studenty i na 
jednotlivá studia. V prvním případě zkoumal, zda 
student zvládl státnice do šestého semestru, u jed-
notlivých studií se zaměřil na prospěch a počet 
získaných kreditů za první rok.

Výsledky výzkumu ukazují, že předvídat 
studijní (ne)úspěch dokážou oba druhy přijíma-
cích testů, Národní srovnávací zkoušky i oborové 
zkoušky. Například uchazeč, který má v testu zá-
kladů společenských věd o jeden percentil lepší 
výsledek než jiný zájemce, má zároveň o čtyři pro-
centa vyšší šanci na úspěšné absolvování studia.

Docent Martin Kraindl z katedry sociologie.          Foto: mik

Studenti měli možnost vyzkoušet si i novinky z oblasti neurotechnologie.                    Foto: archiv LŠ

Z Velké Británie dorazil Michael Higgins.      Foto: archiv LŠ

Fotoreportáž  /  Michaela Kašperová, Marcela Svobodová

Ježíš vedle Supermana? Na FSS bez problému 
Má něco společného superhrdina počítačových her Mario, severský bůh hromu a komiksový hrdina Thor, 
Ježíš a Superman? Jistě, má. Všem se ve středu 20. listopadu stal útočištěm brněnský klub Favál, kde se 
pohromadě sešli na Superhrdinském plese fakulty sociálních studií. Ples se konal pod taktovkou stu-
dentského Rádia R, které nevsadilo na kravaty, saka a valčík, ale na neformální maškarní atmosféru. 
Vyplatilo se to – přišlo přes tři sta návštěvníků, kteří si mohli poslechnout různé kapely, dýdžeje, vyhrát 
v tombole nebo ulovit superpadoucha a zachránit svět.

Správný superhrdina
se nezalekne
žádné párty!

Nekecali, když říkali,
že si ten kříž

ponesu sám...

Moc se nesměj,
nebo s tebou zatočím

jak s dalmatýnama!

Tse! Všechny

ty trapný supermany

stejně přeperu!

Poučka number one: 
Nikdy si nezahrávej 

s Bad Girl

Chceš vidět další fotografie? Klikni SEM!

http://www.iips.cz/cs/aktuality/novinky-a-publikace/
http://www.iips.cz/cs/aktuality/novinky-a-publikace/
http://polit.fss.muni.cz/
https://www.facebook.com/politikaamedia
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152037627171591.1073741832.58715336590&type=3
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Příběh  /  Irena Diatelová

Stáž mi ukázala, co chci
Málokdo si v posledním semestru studia troufne odjet na čtyři měsíce do zahraničí. Čtyři-
advacetiletá Vendula Karásková, studentka magisterského stupně mezinárodních vztahů, 
je ale výjimkou. Na svou v pořadí už třetí stáž zamířila do amerického Washingtonu.

Když Vendula Karásková začínala 
studovat na fakultě sociálních studií 
žurnalistiku a mezinárodní vztahy, 
nebyla si jistá, co chce v  budoucnu 

dělat. Dnes už ví, že novinářka z ní nebude. „Na 
tříměsíční stáži v bruselské redakci časopisu New 
Europe jsem si uvědomila, že chci události vytvá-
řet, ne o nich psát,“ vysvětluje.

A  tak vyměnila novinařinu za diplomacii 
a stáž tentokrát tráví na české ambasádě v hlav-
ním městě Spojených států amerických. Ona 
a další dvě studentky se k ní dostaly díky nabíd-
ce katedry mezinárodních vztahů a evropských 
studií. Karásková pracuje v politické sekci am-
basády. „Když diplomaté nestíhají, chodím mís-
to nich na různé akce a dělám zápis,“ přibližuje 
studentka náplň neplacené stáže.

Podílela se ale také na přípravě říjnových 
oslav spojených s výročím vzniku samostatného 
Československa či na organizaci festivalu české 
kultury Mutual Inspirations, jehož letošním té-
matem byl Václav Havel. „Američané obdivují 
našeho prvního prezidenta snad více než my. Do-
konce mu na Georgetownské univerzitě odhalili 
pomník – lavičku,“ popisuje stážistka.

Karásková však netráví všechen čas jenom 
na ambasádě. Dokončuje diplomovou práci 
a zároveň chodí do školy. „Je náročné skloubit to 
všechno dohromady. Každý týden musím přečíst 
přes tři sta stran v angličtině. A nemůžu si dovolit 
to neudělat, na semináři je jen deset lidí, tam se 
neschovám,“ směje se studentka.

Vloni na podzim strávila dva měsíce na po-
dobné stáži v Bruselu, kde pracovala pro českou 
europoslankyni Olgu Sehnalovou. „Byla to zod-

povědnější práce, připomínkovala jsem například 
nový zákon o Erasmu, což mě hrozně bavilo,“ 
vzpomíná Karásková.

V půlce prosince jí končí nejenom stáž, ale 
i studium. „Ještě se zastavím v New Yorku a pak 
poletím domů. V lednu mě čekají státnice. Už se 
těším do práce. Poslední měsíce mě utvrdily v tom, 
že chci pracovat v oboru mezinárodních vztahů. 
Mám pocit, že dělám něco užitečného. A rozhodně 
v tom chci pokračovat,“ uzavírá studentka.

Studentka Vendula Karásková se ve Washingtonu zúčastni-
la také odhalení Havlova pomníku na Georgetownské uni-
verzitě.        Foto: archiv Venduly Karáskové

Vydává: FSS MU, Joštova 10, 602 00 Brno, IČ: 00 21 62 24, www.fss.muni.cz. Připravuje: Katedra mediálních studií a žurnalistiky, http://medzur.fss.muni.cz. Redakce: Mgr. Jaroslav Čuřík, Irena Diatelová, Barbora Chudíčková, 
Michaela Kašperová, Bc. Marcela Svobodová, Lenka Šklubalová. Redakční rada: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D., Mgr. Magdalena Burgr, Mgr. Jaroslav Čuřík. Kontakt na redakci: atrium@fss.muni.cz.

Zajímavé publikace

Publikace Lenky Waschkové Císařové z katedry 
mediálních studií a žurnalistiky mapuje klíčovou 
proměnu mediálního systému v České republice 
po roce 1989, přičemž se zaměřuje na jinak opo-
míjený lokální a regionální tisk. Autorka se vě-
nuje především strukturálním změnám v tomto 
segmentu médií.

Český lokální a regi-
onální tisk mezi lety 
1989 a 2009

Jak získat pozici leadera týmu či jak zvýšit výkon 
podřízených? Odpovědi lze najít v díle Jakuba 
Procházky, Martina Vaculíka a Petra Smutného. 
Autoři z katedry psychologie fakulty sociálních 
studií a katedry podnikového hospodářství eko-
nomicko-správní fakulty přinášejí praktická do-
poručení, čerpající z klasických i z nejnovějších 
poznatků výzkumu leadershipu.

Psychologie efektiv-
ního leadershipu

Nová kniha s podtitulem „kapitoly z historie al-
ternativního ekonomického myšlení“ od Nadi 
Johanisové z  katedry environmentálních stu-
dií popisuje život a myšlení odborníků s jiným 
ekonomickým názorem, než je ten převládající. 
Autorka představuje osobnosti jako je Jean Char-
les Léonard Simonde de Sismondi, Karl Polanyi, 
československý ekonom Ladislav Feierabend či 
britská zelená ekonomka Molly Scott Cato. (bch)

Ekonomičtí disidenti

Univerzitní projekt  /  Lenka Šklubalová

Univerzita oživila kino Scala 
Znovuotevřené kino Scala už od října opět nabízí jedinečné kulturní zážitky. Kromě novinek 
mají zájemci možnost zhlédnout i klasiku. Pokud by někomu tento výběr nestačil, může se 
do sestavování programu sám zapojit. A kdo nemá rád film, může do Scaly zajít třeba na 
vědeckou konferenci.

Téměř dva roky zavřené brněnské kino Scala 
se opět probudilo k životu. Tentokrát jako jediné 
univerzitní kino v republice. Provozuje ho totiž 
Masarykova univerzita. A svůj podíl na tom mají 
i studenti fakulty sociálních studií. „Je to zkuše-
nost k nezaplacení. Málokdo dnes pustí k dra-
maturgii renomovaného kina lidi bez praxe,“ vy-
světlila studentka žurnalistiky Jitka Lanšperková, 
proč se účastní projektu Studentského kina. Pro-
jekt má každé úterý vyhrazený hlavní promítací 
čas, ve kterém studenti divákům nabízejí filmy 
podle vlastního uvážení.

„Na tvorbě programu se může podílet každý,“ 
potvrdil ředitel Scaly Radek Pernica. K fungování 
kina mohou lidé přispět také prostřednictvím 

internetové stránky www.darujscale.cz libovol-
nou částkou.

Zrekonstruovaný prvorepublikový interiér 
však není určený jen filmovým fanouškům. Sál 
s kapacitou pět set míst bude sloužit i jinak. Už 
teď se ve Scale konají přednášky univerzity třetí-
ho věku, v plánu jsou imatrikulace studentů nebo 
promoce. Sál si také může kdokoliv pronajmout 
na konference, sympozia nebo akce studentských 
či absolventských spolků.

Pro absolventy Masarykovy univerzity navíc 
Pernica každý měsíc připravuje jednu speciál-
ní akci. „Je to například sleva ze vstupného na 
vybraný film nebo promítání pro zaměstnance 
a absolventy,“ řekl.Do Scaly může opravdu každý. I psi.   Foto: skl

www.fss.muni.cz
http://medzur.fss.muni.cz
http://www.darujscale.cz/

