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Hajany 1945–2011
V Hajanech v sobotu uctili
památku padlých vojáků při
osvobozování Brna.
Foto: Peter Mego (pmspotter.rajce.net)

BRNO Druhou největší univerzitu
v zemi povede od září nový muž.
Budoucím rektorem Masarykovy
univerzity v Brně se včera stal Mi-
kuláš Bek. „Už mi nezbude tolik
času na výuku studentů, což mě
mrzí,“ říká v rozhovoru.

Jak jste volbu prožíval?
Ani moc ne, více jsem prožíval mi-
nulé kolo, takže jsem tentokrát ne-
byl ani nervózní. Dlouhá kampaň
vás naučí pokoře.

Věřil jste si, když se ve třetím
kole rozhodovalo jen mezi vámi
a Ladislavem Janíčkem?
Přiznám se, že jsem byl celou
dobu připraven na variantu, že ne-
budu zvolen. Očekával jsem, že pří-
padné vítězství bude velmi těsné,
protože můj soupeř byl silný pro-
tivník.

Jste nový rektor. Co se tím pro
vás mění?
Budu muset ještě o něco více pra-
covat. Role rektora je jiná v tom, že
nese tu poslední zodpovědnost.

Čeká univerzitu po vašem nástu-
pu něco převratného?
Myslím, že se žádná revoluce neo-
dehraje. Škola, na rozdíl od jiných,
má poměrně kontinuální vývoj od
devadesátých let. I proto si byly
programy všech kandidátů na post
rektora velmi blízké.

Co tedy univerzitu v následují-
cích měsících a letech čeká?
V posledních letech se násobily po-
čty studentů, s tím se budeme mu-
set nějak vyrovnat a najít cestu pro
to, aby docházelo k osobnější ko-
munikaci mezi studenty a vyučují-
cími, a to hlavně v magisterských
oborech studia.

Na filozofické fakultě pořád vyu-

čujete. Bude k tomu čas i příští
školní rok?
Obávám se, že kromě pár kurzů
doktorandského studia už dál učit
nebudu. Což mě samozřejmě
mrzí, protože já učím velmi rád.
Ale třeba se mi povede mít ales-
poň jeden kurz na magisterském
stupni. Hrozí však, že výuka několi-
krát za semestr odpadne.

Když se řekne Masarykova uni-
verzita, co se vám jako první vy-
baví?
Pro mě je to vždycky ta modernější
a mladší univerzita. Měl jsem mož-
nost působit poměrně dlouho i na
Karlově univerzitě a pak i nějakou
dobu na Univerzitě Palackého
v Olomouci. Každá z nich má po-
měrně unikátní tvář a kulturu. Ne-
jde o to, co je horší, či lepší, ale Ma-
sarykova univerzita je v mnoha
ohledech nezaměnitelná. Mám
také dobrou zkušenost ze společ-

ných akcích se studenty, kdy se stu-
denti z Prahy, Olomouce a Brna po-
tkávali. Ti brněnští se vždy odlišo-
vali. Byli pohotoví, průbojní. To
trošku platí i pro celou univerzitu.

Bude lehké nastoupit na místo
po Petru Fialovi?
To určitě ne, protože nás lidé bu-
dou srovnávat.

Co vnímáte jako jeho největší zá-
sluhu pro školu?
To, jak zvládl výstavbu kampusu,
který je prakticky dokončený. Ale
také se mu podařilo výrazně posu-
nout univerzitu v oblasti vnitřní
kultury a komunikace. Na velkých
univerzitách většinou mezi sebou
fakulty vedou vnitřní soutěž. Jemu
se dařilo držet mezi nimi přátelské
vztahy. Na to bych hrozně rád na-
vázal.

Vnímáte pozici rektora také jako
zisk prestižního postavení?
Samozřejmě se jedná o společen-
sky prestižní postavení, ale tohle
pro mě není příliš důležité. Je to
akademický úřad, do kterého mě
postavil zčásti osud a zčásti nějaké
vlastní ambice. Jsem z generace,
která zažila univerzitu před převra-
tem. Pak jsem byl mladým asisten-
tem a s ostatními jsme se podíleli
na tom, jak se škola proměňovala.
Tohle člověka postaví do situace,

kdy je nezbytné vstoupit do akade-
mických úřadů.

Většina studentů, kteří vyjdou
z vysokých škol, nemá téměř žád-
né zkušenosti z praxe. Nemělo by
se i na to myslet?
Je nezbytné, aby se převážně u ba-
kalářů praxe objevovala. Mohly by
se nabízet dvě možnosti studia.
Jedna pro ty, kteří chtějí po třech
letech skončit. Ta by byla zaměře-
ná na praxi. A druhá, která by ply-
nule zajišťovala přechod do vyš-
ších stupňů.

Jak se díváte na problematiku
soukromých škol, kde někteří po-
litici „lehce“ získali diplom?
Nemám zkušenost s fungováním
soukromých škol a nerad se vyjad-
řuji jen na základě zpráv v médi-
ích. Problém je však v tom, že se
státu nepodařilo více regulovat je-
jich vznik. Stát měl být opatrnější.
Na druhou stranu se mnohdy zá-
stupcům veřejných vysokých škol
hodí, že mohou upozorňovat na
problémy soukromých škol. Každý
si musí nejprve zamést před vlast-
ním prahem. Barbora Lukšová

Třikrát museli členové
Akademického senátu
Masarykovy univerzity
volit nového rektora.
Nakonec zvítězil Mikuláš
Bek. Rektorem se stane
od září.

PROFIL

Mikuláš Bek
Působí na Masarykově univerzitě
jako prorektor pro strategii a vnější
vztahy. Od roku 2004 je také
docentem na Ústavu hudební vědy
Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity. Od minulého roku je
členem expertní skupiny
ministerstva školství pro
individuální projekty národního
operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost. Místo
má i v Poradním sboru města Brna
pro kulturní politiku. Kromě
brněnské univerzity pracoval na
Karlově a olomoucké univerzitě.
Mikuláš Bek žije s rodinou nedaleko
Brna ve vesnici Dambořice. Kromě
hudby, která je jeho koníčkem,
si rád ve volném čase vyrazí
na projížďku na kole.

Grafficon Graffiti Jam Brno Na Křenové v Brně se 17. dubna setkali
sprejeři. Foto: Jiří Levý (dvacetdeka.rajce.net)

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události na jihu Moravy,
mohou se objevit i v novinách.
Na stránce www.rajce.net
si založte zadarmo účet
a fotografie uložte do sekce Moje
fotozprávy. Další návody najdete
na www.navody.rajce.net

Samozřejmě jde
o společensky
prestižní postavení, ale
to pro mě není
příliš důležité.

Nový rektor Mikuláš Bek od září povede Masarykovu univerzitu.
Do jejího čela jej musí jmenovat prezident. Foto: Otto Ballon Mierny, MF DNES

Vaším objektivem Fotografie z Rajce.net
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PRODEJ RD 3+1, Drnovice

Nabízíme RD 3+1 v Drnovicích. Jde o

řadový cihlový dům v dobrém stavu.

K domu patří zahrada.

cena: 750 000 Kč

l.krkoskova@coloseumreality.cz

reality.idnes.cz/n2203032

PRODEJ RD 5+kk, Holubice

Nabízíme vám zprostředkování

prodeje nízkoenergetické

novostavby patrového domu.

cena: 5 260 000 Kč

ondrej.smejkal@rksting.cz

reality.idnes.cz/n2200405

PRODEJ RD 5 + 1, Březina

V rámci developerského projektu

Vám nabízíme ke koupi velice

zajímavý rodinný dům.

cena: 5 550 000 Kč

tel.: 800107777, info@avareal.cz

reality.idnes.cz/n2200060

PRODEJ RD, Brno

Dumrealit.cz Vám zprostředkuje

prodej rodinného domu 6+kk

v městské části Brno  Ivanovice.

cena: 7 500 000 Kč

Jiří Kaman, kaman@dumrealit.cz

reality.idnes.cz/n2197538

PRODEJ RD, Luleč

Samostatně stojící, patrový RD

4+kk s jídelnou, garáží a pozemkem.

Stavba je před kolaudací.

cena: 3 150 000 Kč

gabriela.alanova@rkokno.cz

reality.idnes.cz/n2194605

PRODEJ RD 5+1, Pozořice

Nabízíme k prodeji samostatně

stojící rodinný dům 5+1 v obci

Pozořice u Brna, okr. Brno.

cena: 3 990 000 Kč

tel.: 800188883, info@credoreal.cz

reality.idnes.cz/n2193396

Nabídka Lokalita Popis Cena Kontakt na prodejce Informace na webu
PRODEJ Brno, okres Brnoměsto, Bohunice Dumrealit.cz zprostředkuje prodej družstevního bytu 3+1 s možností převodu do OV. Byt je po kompletní rekonstrukci. 1 830 000 Kč Pavel Navrátil, tel.: 773266619 reality.idnes.cz/n2206463
PRODEJ Brno, Žabovřesky, Tábor Prodej cihlového bytu 2+1 v OV po rekonstrukci v Žabovřeskách. Byt je v 1. nadzemním podlaží v domě s výtahem. 2 390 000 Kč Pavel Maloušek, tel.: 800100446 reality.idnes.cz/n2206362
PRODEJ Brno, okres Brnoměsto, Řečkovice OV 3+1 Řečkovice, ul. Družstevní, CP 68 m2, 3. NP/4, cihla, balkon, sklep. Jedná se o byt po rekonstrukci. 2 590 000 Kč tel.: 538728645, bonusbrno@century21.cz reality.idnes.cz/n2205991
PRODEJ Strážnice, Kovářská Nabízím k prodeji DB 2+1 ve Strážnici, okres Hodonín. Byt se nachází v 5. patře pětipodlažního panelového domu. 950 000 Kč tel.: 800107777, info@avareal.cz reality.idnes.cz/n2203747
PRODEJ Brno  Nový Lískovec, Brnoměsto 3+1 (74 m2) v klidné lokalitě se zajímavým výhledem. Jedná se o panelový byt v 1. NP se zděným jádrem, rohovou vanou. 2 290 000 Kč Jiří Kučírka, tel.: 724601077 reality.idnes.cz/n2203524
PRODEJ Zbýšov, Majrov Nabízíme DB 4+1 v panelovém domě s balkónem, celková plocha bytu je 89,70 m2. Celý dům je po revitalizaci. 1 550 000 Kč Jiří Mužátko, tel.: 777 980 043 reality.idnes.cz/n2203402
PRODEJ Brno  střed, Antonínská Nabízíme Vám pěkný byt 2+1 v Brně na ul. Antonínská. Jedná se o družstevní byt (převod do OV v průběhu roku 2011). 2 900 000 Kč Lada Hršelová, tel.: 775 865 173 reality.idnes.cz/n2203395
PRODEJ Újezd u Brna Družstevní byt 1+kk (38 m2) s terasou (9 m2) a garážovým stáním, na klidném místě města Újezd u Brna. 1 190 000 Kč Zdeněk Zadělák, tel.: +420603429440 reality.idnes.cz/n2203135
PRODEJ Dubňany, okres Hodonín Prodej bytu 2+1, v cihlovém domě se zděným jádrem bez výtahu. V klidné lokalitě města s veškerou občasnskou vybaveností. 999 900 Kč Jiří Kusý, tel.: +420722530700 reality.idnes.cz/n2202828
PRODEJ Strážnice, Kovářská Nabízíme k prodeji byt 3+1 (76 m2) v OV, jen kousek od centra města Strážnice v okrese Hodonín, s výhledem z 3. patra. 1 060 000 Kč Vladimír Janík, tel.: 518610610 reality.idnes.cz/n2202678

Youth for You(th) V Brně
se konal festival mladých

umělců všeho druhu.
Foto: Jiří Levý

(dvacetdeka.rajce.net)

„Chci udržet přátelství
mezi našimi fakultami“

»
Závody v drezuře Jezdecký
klub v Mikulově zahájil sezonu
závody.

Foto: Jezd. klub (jkmikulov.rajce.net)

Vyjádřete se!
Považujete Masarykovu univerzitu za
prestižní vysokou školu? Je podle
vás lepší než Karlova univerzita?
Pište na barbora.luksova@mfdnes.cz


