Věda a výzkum
na Přírodovědecké fakultě
Masarykovy univerzity
v době jejího založení a dnes

Historie přírovědecké fakulty MU
Historie Přírodovědecké fakulty je úzce spjata s historií a založením Masarykovy univerzity, která vznikla jako první univerzita
v právě se zrodivším samostatném československém státě a první univerzita na Moravě. Dne 28. ledna 1919 přijalo tehdejší
Národní shromáždění zákon o zřízení druhé české univerzity (po Univerzitě Karlově, téměř o 600 let starší) v Brně, jako
československá státní „Masarykova universita“ o čtyřech fakultách, s právem a povinností zahájit výuku ve školních letech
1919–20 (fakulty právnická a lékařská) a 1921–22 (fakulty přírodovědecká a filosofická).
Fakulta přírodovědecká zahájila svou činnost v omezené míře v předstihu na podzim r. 1920, přednáškami teoretického
fyzika Bohuslava Hostinského a matematika Matyáše Lercha. V plném rozsahu mohla být výuka na přírodovědecké fakultě
zahájena až ve školním roce 1921/22, kdy byly pro potřeby fakulty adaptovány pavilony bývalého chudobince, které slouží
fakultě dodnes.
Díky kvalitnímu odbornému a pedagogickému obsazení dosáhla přírodovědecká fakulta u celé řady oborů vynikající úrovně,
plně srovnatelné s přírodovědeckou fakultou Karlovy univerzity a úspěšně se prosazovala i v mezinárodní konkurenci.
Fakulta měla v době svého největšího předválečného rozvoje 14 ústavů, v jejichž čele stály významné osobnosti přírodovědy.
Vedle Matyáše Lercha a Bohuslava Hostinského vzpomeňme jmen analytického chemika Josefa Dubského, mineraloga
Vojtěcha Rosického, antropologa Josefa Suka, zoologa Jana Zavřela, botaniků Josefa Podpěry a Vladimíra Úlehly, geologa
Břetislava Zahálky, geografa Františka Vitáska a nestora matematiků akademika Otakara Borůvky. Těsně před válkou na
fakultě studovalo kolem třísetpadesáti posluchačů.
Rozvoj fakulty byl přerušen uzavřením českých vysokých škol v listopadu 1939. Nacistickou okupací a válkou byla fakulta
citelně postižena – vedle ztrát na životech bylo i rozsáhlé poškození takřka všech objektů fakulty. Přesto byla pedagogická
činnost zahájena již v květnu 1945 a brzy se obnovila i práce výzkumná. V následujícím 42 letém období (univerzita nesla
jméno Jana Evangelisty Purkyně) přineslo řadu vědeckých a pedagogických úspěchů a pracovalo zde mnoho osobností
vynikajících profesionálních a lidských kvalit. Od roku 1990, kdy se znovu univerzita přihlásila ke jménu Masarykovu,
prochází univerzita i přírodovědecká fakulta etapou dynamického rozvoje.

Struktura fakulty v roce 1922 (13 ústavů)	Struktura fakulty dnes (13 ústavů)
Ústav a seminář pro matematiku	Ústav matematiky a statistiky
Ředitel: prof. Matyáš Lerch a prof. Ladislav Seifert
Ředitel: prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc.
Ústav a seminář pro teoretickou fyziku	Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
Ředitel: Dr. Bohuslav Hostinský
Ředitel: prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Ústav experimentální fyziky	Ústav fyziky kondenzovaných látek
Ředitel: prof. Bedřich Macků
Ředitel: prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav pro teoretickou a fyzikální chemii	Ústav fyzikální elektroniky
Ředitel: prof. Antonín Šimek
Ředitel: doc. RNDr. David Trunec, CSc.
Ústav anorganické chemie	Ústav chemie
Ředitel: prof. Bohumil Kužma
Ředitel: doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.
Ústav organické chemie	Národní centrum pro výzkum biomol. (NCBR)
Ředitel: prof. Josef Frejka
Ředitel: prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
Ústav analytické chemie	Výzkumné centrum pro chemii životního
Ředitel: prof. Dr. V .J. Dubský
prostředí a ekotoxikologii (RECETOX)
Ředitel: prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Ústav mineralogický
Geografický ústav
Ředitel: prof. Vojtěch Rosický
Ředitel: doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
Ústav geologický	Ústav geologických věd
Ředitel: prof. Josef Woldřich
Ředitel: doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
Ústav zoologický	Ústav botaniky a zoologie
Ředitel: prof. Jan Zavřel
Ředitel: doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.
Ústav botanický	Ústav antropologie
Ředitel: prof. Dr. Josef Podpěra
Ředitel: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.
Ústav pro fyziologii rostlin	Ústav experimentální biologie
Ředitel: prof. Vladimír Úlehla
Ředitel: prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
Zeměpisný ústav	Ústav biochemie
Ředitel: prof. František Koláček
Ředitel: doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
		
V této struktuře setrvala Přírodovědecká fakulta
V této struktuře je fakulta
až do násilného uzavření všech vysokých škol
od roku 2006.
v roce 1939.

Biologie
Ústav Botaniky
a zoologie

ústav experimentální biologie
Ředitel: prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
URL: www. sci.muni.cz/UEB/

Ředitel: doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.
URL: http://botzool.sci.muni.cz/
Ústav botaniky a zoologie je součástí Přírodovědecké fakulty Masarykovy
univerzity a vznikl v roce 2006 sloučením katedry botaniky a katedry
zoologie a ekologie. Ústav zajišťuje výuku základních předmětů
v bakalářském studijním programu Biologie, magisterském studijním
programu Biologie, oborech Systematická biologie a ekologie a Učitelství
biologie pro střední školy, doktorském studijním programu Biologie,
oborech Botanika, Ekologie, Hydrobiologie, Parazitologie a Zoologie.

Botanika

Botanický ústav Masarykovy univerzity a univerzitní bota
nickou zahradu založil Josef Podpěra. Publikoval vědecké
práce zabývající se bryologií, fytogeografií a regionál
ní botanikou zaměřenou především na květenu Moravy.
Pracoval v Přírodovědeckém klubu v Prostějově a později
v Brně, v Komisi pro přírodovědné zkoumání Moravy,
organizoval floristický výzkum na Moravě, přednášel
a vedl exkurze pro amatérské i profesionální přírodovědce,
podnikal zahraniční studijní cesty a spolupracoval s botani
ky z celé Evropy. Během první světové války v ruském zajetí
pracoval v botanickém oddělení muzea v Ufě, kde zpracov
ával herbáře a později přednášel a vedl exkurze.

Laboratoř molekulární systematiky
rostlin: příprava vzorku pro izolaci DNA.

Laboratoř molekulární systematiky
rostlin: izolaci DNA z rostlinných buněk
pletiv předchází rozetření pletiv rostlin
v tekutém dusíku.

Profesor Podpěra (druhý zleva) na terénní exkurzi pořádané
v rámci 6. mezinárodního botanického kongresu
v Amsterodamu v roce 1935.

Ústav experimentální biologie (ÚEB) PřF MU sdružuje výukový a vědecko-výzkumný potenciál experimentálně
orientovaných oborů Přírodovědecké fakulty MU. V ÚEB jsou soustředěny laboratoře a vědecké týmy, které
usilují o poznání procesů probíhajících v živých organizmech a na úrovni molekulární, buněčné, tkáňové
i organizmální. Laboratoře využívající pro experimentální práci obdobných modelových systémů a meto
dických přístupů a pracovní týmy garantující výuku společných oborů jsou seskupeny do Oddělení genetiky
a molekulární biologie, Oddělení funkční genomiky a proteomiky, Oddělení mikrobiologie, Oddělení fyzio
logie a anatomie rostlin, Oddělení fyziologie a imunologie živočichů, České sbírky mikroorganismů a jeho
součástí jsou i nově Loschmidtovy laboratoře. Posláním ústavu je zajištění kvalitní výuky na bakalářském,
magisterském a doktorském stupni a vytvářet podmínky pro kvalitní vědecko-výzkumnou činnost jak
pracovníků, tak studentů ÚEB. V ÚEB působí řada špičkových týmů, které pravidelně publikují v prestižních
zahraničních časopisech.

Oddělení genetiky
a molekulární biologie

Jiří Doškař
navazuje na odkaz zakladatele genetiky Gregora
Mendela, který základní principy genetiky
postuloval právě zde v Brně.
Integrovaná laboratoř molekulární cytogenetiky Petr Kuglík
Laboratoř molekulární genetiky rostlin Jiřina Relichová
Laboratoř molekulární diagnostiky mikroorganismů Jiří Doškař
Botanická exkurze do Chorvatska: determinace rostlin pohoří Velebit.

Botanická exkurze do Chorvatska, ostrov Ugljan: rostliny rostoucí na skalnatém mořském pobřeží
dobře snášejí slaný sprej.

Laboratoř buněčné diferenciace Jan Šmarda
Laboratoř nádorové biologie a genetiky
Renata Veselská

Zoologie

Prof. PhDr. Jan Zavřel (5. 5. 1879–3. 6. 1946), vystudoval filozofickou fakultu
pražské univerzity, kde se věnoval především oboru zoologie. V laboratoři
profesora F. Vejdovského vypracoval svoji dizertační práci o vývoji temenních
očí u vosy. V roce 1903 byl promován doktorem filozofie a v tomtéž roce
získal aprobaci z přírodopisu, matematiky a fyziky pro vyučování na střední
školách. Na středních školách působil v Hodoníně a Hradci Králové. V roce
1919 se habilitoval na pražské univerzitě ze zoologie. Svou habilitační prací
o metamorfóze larev a kukel ze skupiny Tanypinae (Diptera: Chironomidae)
si získal vědecký ohlas v odborné veřejnosti a prosadil se jako přední znalec
této skupiny dvoukřídlých.
V roce 1920 byl Jan Zavřel pověřen založením a následně vedením Ústavu
zoologického a v témže roce byl jmenován řádným profesorem. Na Masarykově
univerzitě pak profesor Zavřel zastával
významné akademické funkce: 1924/25
– děkan PřF, 1925/1926 – proděkan PřF,
1933/1934 – rektor MU, 1934/1935 –
prorektor MU, 1937/1938 – proděkan PřF.
I ve válečném období 1940–1944 napsal
celkem 13 vědeckých příspěvků, vesměs
o pakomárech z atraktivních biotopů (např.
teplé prameny, rašeliniště) a dokončil náš
první orientační klíč larev a kukel pakomárů.
Poválečnou obnovu Zoologického ústavu
(přejmenován byl v roce 1945) ještě zahájil
profesor J. Zavřel, ale byl v té době již vážně
nemocen a v roce 1946 zemřel.

Oddělení mikrobiologie Jiří Doškař

Laboratoř environmentální mikrobiologie Alena Španová
Laboratoř mikrobiální biotechnologie Bohuslav Rittich

Oddělení fyziologie a anatomie
Rostlin Miloš Barták

Laboratoř experimentální histochemie a mykorrhizy
Jaroslava Dubová
Laboratoř fotosyntetických procesů Miloš Barták
Laboratoř stresové fyziologie rostlin Jan Gloser

Oddělení fyziologie
a imunologie živočichů

Alois Kozubík
Laboratoř adipologie Vladimír Ptáček
Laboratoř imunologie hmyzu Pavel Hyršl
Laboratoř neuroetologie a smyslové
fyziologie hmyzu Martin Vácha
Laboratoř tkáňových kultur Jiří Pacherník

Oddělení funkční genomiky
a proteomiky Jiří Fajkus

Laboratoř molekulární fyziologie rostlin Jan Hejátko
Laboratoř analýzy biologicky důležitých molekulárních komplexů Jiří Fajkus
Core Laboratory Zbyněk Zdráhal

Česká sbírka mikroorganismů Ivo Sedláček
Botanická exkurze do Chorvatska: determinace rostlin pohoří Velebit.

Botanická exkurze do Chorvatska: determinace rostlin pohoří Velebit.

Loschmidtovy laboratoře Jiří Damborský

Recetox
NCBR
RECETOX
Výzkumné centrum pro
chemii životního prostředí
a ekotoxikologii
Ředitel: prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
www.recetox.muni.cz
Počet vědeckých pracovníků: 30
Počet úspěšně obhájených doktorských prací za poslední 3 roky: 24
RECETOX je samostatným ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který realizuje výzkum,
vývoj, výuku a expertní činnost v oblasti znečištění prostředí toxickými látkami, jejich osudem a vlivem
na organizmy. Zaměřuje se především na persistentní organické polutanty, polární organické látky,
toxické kovy a přírodní toxiny (cyanotoxiny). Pro studium vlivů znečištění na životní prostředí využívá
nejmodernější chemické a biologické metody výzkumu.

Struktura

DIVIZE CHEMIE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vedoucí: doc. RNDr. Jana Klánová,
Ph.D.
Divize komplexně studuje hladiny
a osud perzistentních chemických
látek v prostředí a realizuje vývoj
vzorkovacích a analytických me
tod. Toto studium je základním
zdrojem informací pro hodnocení
možné expozice člověka a volně
žijících organismů.

DIVIZE EKOTOXIKOLOGIE
Vedoucí: doc. Mgr. Luděk Bláha, Ph.D.
Divize realizuje výzkum a vývoj v oblasti hodnocení toxicity
a ekotoxicity významných kontaminantů a hlavních matric
životního prostředí.Využívá in vitro molekulárně biologické
a biochemické metody a in vivo experimenty se zástupci
organismů na různých úrovních potravního řetězce.

DIVIZE HODNOCENÍ RIZIK
Vedoucí: RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Divize se orientuje na výzkum a provádění studií
environmentálních a humánních rizik. Jedná se především
o prospektivní a retrospektivní hodnocení významnosti
detekovaných environmentálních stresorů.

DIVIZE ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKY
A MODELOVÁNÍ
Vedoucí: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr.
Divize se zaměřuje na výzkum a realizaci projektů v oblasti
environmentálních informačních systémů a modelování,
hodnocení ekologických a humánních rizik, analýzy
environmentálních dat a eEnvironment (elektronizace
veřejné správy v životním prostředí).

NÁRODNÍ CENTRUM PRO PERZISTENTNÍ
ORGANICKÉ POLUTANTY
REGIONÁLNÍ PTS CENTRUM PRO STŘEDNÍ
A VÝCHODNÍ EVROPU

jsou společná pracoviště Masarykovy univerzity a Ministerst
va životního prostředí ČR s cílem vytvoření vědecko-výzkum
né báze specializované na chemický a toxikologický výzkum
látek, které jsou předmětem mezinárodních smluv a dohod,
a podpoření rozvoje environmentálních věd v regionu střední
a východní Evropy.

NCBR
Národní centrum
pro výzkum biomolekul
Ředitel: prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
www.ncbr.chemi.muni.cz
Počet vědeckých pracovníků: 45, Počet úspěšně obhájených doktorských prací za poslední 3 roky: 11
Národní centrum pro výzkum biomolekul (NCBR) vzniklo na počátku nového tisíciletí jako pracoviště
zaměřené na náročné metody studia biologicky zajímavých molekul na atomární úrovni. Přístrojové
a počítačové vybavení, spolu s týmem vysoce kvalifikovaných expertů, činí NCBR předním pracovištěm
tohoto typu v národním i mezinárodním měřítku. Zaměření pokrývá celou šíři biomolekul: proteiny,
nukleové kyseliny, sacharidy a malé biologicky aktivní molekuly. Tomu odpovídá i široká paleta používaných
technik od výpočetních metod, přes fyzikální metody, až po metodologii molekulární genetiky. Centrum
je také garantem několika bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů a podílí se též na
postdoktorandském vzdělávání. Centrum participuje na několika evropských projektech, např. na projektu
POSTBIOMIN pro podporu transferu znalostí mezi zakládajícími zeměmi a novými členy EU.

Laboratoř počítačové chemie

Vedoucí: prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
Laboratoř se věnuje využití metod počítačové chemie a molekulového
modelování pro studium proteinů, nukleových kyselin, sacharidů
a dalších molekul nacházejících se v živých organismech. Užívány jsou
zejména kvantově-chemické metody, molekulová dynamika, metody
pro výpočet volných energií a protein-ligand docking.
Skupinová fotografie
členů Laboratoře
počítačové chemie.

Laboratoř nukleární magnetické rezonance

Vedoucí: prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.
Laboratoř je vybavena NMR spektrometry s vysokým rozlišením
což předurčuje její zaměření na studium biologicky zajímavých
makromolekul. Hlavní zájem je soustředěn na strukturní a konformační
studium proteinů, nukleových kyselin a jejich komplexů. Dále jsou
pomocí NMR studovány heterocyklické sloučeniny a přírodní látky
v roztoku i v pevné fázi. Experimentální zaměření doplňují teoretické
výpočty využívající kvantově-chemických metod.
Skupinová fotografie členů
Laboratoře nukleární
magnetické rezonance.

Laboratoř glykobiochemie

Vedoucí: doc. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
Laboratoř glykobiochemie se věnuje studiu proteinů zapojených do
specifického rozpoznávání sacharidů (lektiny) a také studiu proteinů
zapojených do syntézy sacharidových molekul (glykosyltransferasy).
Skupinová fotografie
členů Laboratoře
glykobiochemie.

Laboratoř struktury a dynamiky
nukleových kyselin

Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Šponer, DrSc.
Laboratoř využívá metod výpočetní chemie a molekulového mode
lování pro studium struktury, dynamiky a molekulárních interakcí
DNA, RNA a jejich komplexů s léčivy a proteiny.

Obrázek vlevo znázorňuje strukturu ribozymu se zvýrazněným aktivním centrem.
Vpravo je zobrazen detail aktivního centra.

Laboratoř nanobiotechnologií

Vedoucí: doc. RNDr. Petr Skládal, Csc.
Laboratoř nanobiotechnologií je úzce spojena s výzkumem biosenzorů
na Ústavu biochemie. Je vybavena technikami AFM (atomic force
microscope) a SNOM (near-field scanning optical microscopy), pomocí
kterých lze studovat biomolekuly, mikroby, nanočástice, biologicky
modifikované povrchy, nanobiosensory a biointerakce na molekulární
úrovni.
Přístroj AFM (atomic force microscope).

Laboratoř rekombinace a oprav DNA

Vedoucí: Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.
Laboratoř je zaměřena na výzkum procesů spojených s poškození
struktury DNA, tzv. double-strand breaks (DSB).

NÁRODNÍ LABORATOŘ PRO TOXINY SINIC

Laboratoř je součástí Centra pro cyanobakterie a jejich
toxiny (společné pracoviště Botanického ústavu AVČR
a Masarykovy univerzity), které se věnuje cílenému výz
kumu sinic a řas, problematice masových rozvojů sinic
a jejich omezování.

Studium interakcí RNA s proteiny

Přístrojové vybavení
pro kapalinovou chromatorgafii.

Vedoucí: Mgr. Richard Štefl, Ph.D.
Laboratoř se zaměřuje na studium struktury a funkce vybraných
molekul RNA a jejich komplexů s proteiny.

Robotický systém pro dávkování kapalin
Tecan Evo 150.

Laboratoř mechanismů degradace RNA

Vedoucí: Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.
Laboratoř se zabývá studiem specifických změn RNA v živých buňkách.
Přístrojové vybavení
pro plynovou chromatorgafii.

VĚdy o zemi
Ústav GEOLOGIckých věd

Geografický ústav

Ředitel: doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. Nat.
www.ugv.cz

Ředitel: doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
www.geogr.muni.cz

ÚGV s ezabývá širokým spektrem geologických, geochemických, hydrogeologických a environmentálních disciplín.
Pokrýváme pole geodynamického vývoje Země a vývoj života od paleozoika po současnost, procesy vzniku vyvřekých
a přeměněných hornin a jejich minerálů, geochemického vývoje prostředí ovlivněného lidskou činností, hydrogeolo
gie, geoarcheologie a vývoje krajiny v kvartéru. Široký záběr Ústavu je dále rozšířen blízkými vazbami na Ústav fyziky
Země, se kterým spolupracuje ve výuce i výzkumu.
ÚGV se zaměřuje jak na oblast základního výzkumu, tak směrem výzkumu aplikovanému
a úspěšně se rozvíjí také interdiscipilnární výzkum ve spolupráci s archeologií. Z teoretických
vědních disciplín se u nás vyvíjí mineralogie, paleontologie, dynamická a strukturní geologie,
petrologie, geochemie, historická a regionální geologie. Aplikovaný výzkum zajišťuje environ
mentální geologie, hydrogeologie, inženýrská/stavební geologie a ložisková geologie.

Zakladatelem Zeměpisného ústavu byl František Koláček (1882–1942), který
od roku 1921 byl prvním habilitovaným docentem Přírodovědecké fakulty MU, od roku
1923 mimořádným, od roku 1929 řádným profesorem geografie.

Prof. PhDr. Břetislav Zahálka
(27. 4. 1883 Roudnice nad Labem – 14. 5. 1958 Brno)
- učitel na střední škole v Českých Budějovicích - po První světové válce učil na střední škole
v Praze - 1920 se habilitoval na Karlově univerzitě - profesor Přírodovědecké fakulty (obor geo
logie) 1929–1957 - 1935–36 děkan Přírodovědecké fakulty MU - aktivní kariéru ukončil až ve
věku 72 let

Prof. PhDr. František Vitásek, DrSc.
* 7. 1. 1890 Velká Bystřice – † 19. 8. 1973 Brno
profesor geografie na Přírodovědecké a Pedagogické fakultě
Masarykovy univerzity v Brně a v Olomouci, zakladatel Kabinetu pro
geomorfologii ČSAV v Brně (předchůdce Geografického ústavu ČSAV
v Brně) Po válce se zasloužil o znovuvybudování geografického ústavu brněnské univerzity.
Odborná a vědecká činnost Geografického ústavu má v oblasti fyzické i humánní geografie
dlouholetou tradici sahající do let těsně po založení Masarykovy univerzity. Mladším odvětvím
je geografická kartografie a geoinformatika. Jednotlivé discipliny se zvláště v posledním
období rozvíjejí ve vzájemných relacích. Významným přínosem geografie je z tohoto hlediska
její multidisciplinární přístup k řešení problémů. Pracovníci Geografického ústavu se podílejí
na řešení řady grantů a výzkumných záměrů. V odborné činnosti ústav spolupracuje s řadou
domácích i zahraničních institucí.
Geografický ústav zajišťuje v rámci pedagogické činnosti výuku ve studijních programech
odborného bakalářského a magisterského studia geografie a kartografie a víceoborového
studia se zaměřením na vzdělávání. Tyto programy ve svých odborných zaměřeních pokrývají všechny základní geografické
discipliny. Absolventi magisterského studia si na Geografickém ústavu mohou dále prohloubit svou vědeckou kvalifikaci
v doktorském studijním programu či v rigorózním řízení.

Pravidelná kontrola meteorologických přístrojů na terénní
staničce na úbočí Stolové vrchy v Pavlovských vrších.

Studenti zpracovávají geodetická měření do podoby geometrického plánu.

V oblasti vědeckého výzkumu
lze na Ústavu vymezit následující směry:

Studentka zjišťuje množství
srážek naměřené ombrografem na vrcholu Stolové
hory v Pavlovských vrších.

Doc. RNDr. Milan V. Drápela, CSc.
se studenty v mapovně katedry
geografie. Student nalevo je doc.
RNDr. Antonín Věžník, CSc., který
dnes přednáší na Geografickém
ústavu.

1. procesy vzniku vyvřelých a přeměněných hornin, jejich minerálů a různých typů rudních i nerudních mineralizací
2. Geodynamický vývoj styku Českého masívu a Západních Karpat a evoluce fanerozoika
3. Geoarcheologie a vývoj krajiny v kvartéru

V oblasti aplikovaného výzkumu
se Ústav ubírá následujícími směry:
1. Pohyb anorganických látek v přírodním prostředí, geochemický vývoj prostředí ovlivněný lidskou činností
a hydrogeologie
2. Výzkum vlivu agresivního prostředí na stárnutí historických a současných staveb

Studentka kontroluje přístroje v meteorologické budce
na vrcholu Stolové hory v Pavlovských vrších.

Skupina studentů se chystá na nácvik geodetických
měření.

Studentka provádí nivelační
měření během terénního
cvičení.

Pedagogové katedry geografie na terénním
cvičení v pavlovských vrších.
Vlevo prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc.,
vpravo doc. RNDr. Milan V. Drápela, CSc.

Studenti se učí používat geodetické přístroje a vykreslovat
topografické plány na terénním cvičení v Pavlovských vrších.

Laboratoře:

Stanové městečko studentů v tradičním cíli terénních
cvičení brněnské geografie v 70. a 80. letech pod Stolovou
horou v Pavlovských vrších.

Laboratoře a vybavení zahrnují
nejmodernější výzkumné nástroje
jako je elektronová mikrosonda,
nízkovakuový scanovací elektronový
mikroskop, RTG prášková difrakce,
katodová luminescence,
gammaspektrometr, vybavení
pro studium fluidních inkluzí,
či vybavení pro experimentální
studium hornin a migrace polutantů.
Jak v laboratořích, tak při terénních
pracích spojujeme výzkum s výukou
a studiem. Mapovací kurzy a expe
dice s účastí studentů jsou zaměřené
na detailní poznání Českého masívu
i oblastí v zahraničí.

Nácvik geodetických měření s totální stanicí. Studenti zaměřují meandry a údolní nivu řeky Lužnice při terénním
cvičení na Třeboňsku v roce 2008.

Obálka monografie s
výsledky klimatologických
výzkumů z expedice na
Špicberky v roce 1985.

Interiér nově vybudované laboratoře environmentální
geografie při Geografickém ústavu.

Vědecká stanice J.G. Mendela na ostrově Jamese Rosse
Součástí antarktického vědeckého programu pracovníků
v Antarktidě. V pozadí za stanicí průliv Prince Gustava a pobřeží Geografického ústavu je rovněž rekonstrukce deglaciace
Antarktického poloostrova.
ostrova Jamese Rosse.

Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
kontroluje přístroje
na měření intenzity
ultrafialového záření
na stanici J. G. Mendela
v Antarktidě.

Matematika
fyzika
Ústav matematiky a statistiky

ústav teoretické fyziky a astrofyziky

Ředitel: prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc.
www.math.muni.cz

Ředitel: prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
www.physics.muni.cz/drupal/

Ústav zajišťuje vědecký výzkum v čisté i aplikované matematice. Vědecký potenciál a
aktivity pracovníků ústavu jsou dokumentovány úspěchy v grantových soutěžích.

Oddělení astrofyziky doc. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.

Výzkum je zaměřen na studium fyziky horkých hvězd a hvězdných systémů s horkými složkami. Teoretické studium je
soustředěno na atmosféry horkých hvězd a stelárních větrů vanoucích od horkých a jasných hvězd.

V rámci Ústavu matematiky a statistiky působí tato oddělení:

Oddělení fyzikálního vzdělávání prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.

Oddělení didaktiky matematiky prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.
Oddělení algebry a geometrie doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.
Oddělení aplikované matematiky prof. RNDr. Ivana Horová, CSc.
ODDělení matematické prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc.

Kromě spcializovaných přednášek věnovaných astrofyzice a kvantové fyzice zabezpečuje Ústav úplný kurz základů
teoretické fyziky a kurzy základů matematiky, základních i pokročilých matematických metod fyziky a úvodní číst
základního kurzu obecné fyziky.

Eduard Čech se narodil 29. června 1893 ve Stračově. Po absolvování gymnázia v Hradci Králové

studoval matematiku a deskriptivní geometrii na pražské univerzitě, kde v roce 1920 získal doktorát za
práci O křivkovém a plošném elementu třetího řádu. Ve školním roce 1921/22 studoval v Itálii u prof.
Fubiniho a po návratu do Prahy se habilitoval pro diferenciální geometrii. V roce 1923 byl jmenován
mimořádným profesorem matematiky na PřF MU v Brně. Řádným profesorem byl jmenován v roce
1928. Od roku 1931 se Čech začal intenzivně zabývat topologií a brzy se stal světově uznávaným
odborníkem v tomto oboru. Po přednáškovém pobytu v amarickém Princetonu založil v roce 1936
v Brně topologický seminář, kde kolem sebe soustředil významnou část brněnských matematiků.
Zejména v období druhé světové války věnoval Čech velkou pozornost středoškolské výuce matematiky
a stal se autorem učebnic aritmetiky a geometrie pro měšťanské a střední školy.V roce 1945 odešel Eduard Čech na
pražskou univerzitu a stal se vůdčí osobností matematického života v Československu. Stál v čele procesu, který v roce
1953 vyvrcholil vznikem Matematického ústavu ČSAV. Až do své smrti působil Čech na Matematicko-fyzikální fakultě
UK. Zemřel 15. března 1960 v Praze. Vědecké práce Eduarda Čecha jsou věnovány především diferenciální geometrii
a topologii. Společně s Fubinim vydal ve 20. a na počátku 30. let dvě učebnice projektivní diferenciální geometrie. Jeho
výsledky z obecné a algebraické topologie ze 30. letech jsou dodnes citovány. Učebnice Bodové množiny z roku 1936
měla pro rozvoj československé matematiky velký význam. Výsledky své i výsledky kolegů z brněnského topologického
semináře shrnul v knize Topologické prostory, která vyšla v roce 1959. Celkem je autorem 94 původních vědeckých prací
a 9 knih (mimo 7 středoškolských učebnic).

Matyáš Lerch se narodil 20. února

1860 v Milínově v rodině drobného
zemědělce. Jako šestiletý utrpěl velmi
vážný úraz, který způsobil, že po většinu
života chodil s pomocí berle, později
jen o holi. Toto omezení způsobilo,
že maturoval až v roce 1880 na reálce
v Rakovníku, a později mu zabránilo
ucházet se o povolání středoškolského Dopis Matyáše Lercha (1860–1922), prvního profesora matematiky na Přírodovědecké fakultě
učitele matematiky. Lerch studoval v letech 1880 až 1884 MU, Bohuslavu Hostinskému (1884–1951), prvnímu profesoru teoretické fyziky tamtéž. V tomto
matematiku na českých vysokých školách v Praze, ve dopise ze dne 11. října 1920 Lerch navrhuje rozdělení výuky čisté a aplikované matematiky mezi
oba profesory.
školním roce 1884/85 na univerzitě v Berlíně. Po návratu do
Prahy se Lerch v roce 1886 habilitoval na pražské technice, kde působil v dalších deseti letech jako asistent a soukromý
docent. V tomto období publikoval přibližně 110 původních prací, ale nepodařilo se mu získat místo profesora na
žádné z vysokých škol v rámci monarchie. V roce 1896 proto přijal jmenování profesorem matematiky na univerzitě ve
švýcarském Freiburgu. Zde jeho vědecká práce vyvrcholila a dostalo se jí i významného mezinárodního ocenění. V roce
1906 Lerch přichází na Moravu, kde se stal profesorem matematiky na české technice v Brně. Na této škole působil až
do vzniku PřF MU v roce 1920, kdy se stal jedním z prvních profesorů fakulty. V té době byl ovšem jeho zdravotní stav
velmi špatný, trpěl cukrovkou, kterou v té době nebylo prakticky možno léčit. Matyáš Lerch zemřel 3. srpna 1922 během
prázdninového pobytu v Sušici. Matyáš Lerch patří mezi nejvýznamnější české matematiky konce 19. a počátku 20. století.
Je autorem zhruba 238 vědeckých prací, které vyšly většinou v prestižních matematických časopisech. Těžiště jeho práce
spočívá v matematické analýze, které věnoval 150 prací. Neméně významných výsledků ovšem dosáhl rovněž v teorii
čísel. Za svoji práci věnovanou binárním kvadratickým formám získal v roce 1900 Velkou cenu francouzské akademie.
V poslední fázi svého života napsal také několik prací geometrických a zabýval se rovněž fyzikálními a chemickými
aplikacemi.

Oddělení teoretické fyziky prof. Rikard von unge, Ph.D.

Výzkum je soustředěn na problematiku moderní strunové teorie, teorie relativity a vybrané problémy kvantové teorie
a matematické fyziky.

Ústav Fyzikální elektroniky
Ředitel: doc. RNDr. David Trunec, CSc.
www.physics.muni.cz/kfe/

Laboratoř depozice tenkých vrstev Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D.

Laboratoř se zabývá depozicí tenkých vrstev metodou Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition (PECVD) ve
vysokofrekvenčních výbojích.

Laboratoř diagnostiky plazmatu doc. RNDr. Antonín Brablec, CSc.

Laboratoř se zabývá diagnostikou plazmatu a úzce spolupracuje s ostatními laboratořemi. Nejčastěji používanou
metodou je optická emisní spoktroskopie.

Laboratoř vysokotlakých výbojů doc. RNDr. David Trunec, CSc.

Laboratoř s ezabývá studiem vysokotlakých, převážně dielektrických bariérových, výbojů a jejich apikacemi pro úpravu
povrchů polymerů a depozice tenkých vrstev. Pozornost je věnována zejména novým typům výbojů jako je doutnavý
výboj za atmosférického tlaku a difúzní koplanární výboj.

ústav Fyziky kondenzovaných látek
Ředitel: prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
www.physics.muni.cz/ufkl

Biofyzikální laboratoř Mgr. Karel Kubíček, PhD.

Primárním účelem laboratoře je praktická výuka studentů oboru Biofyzika, kteří zde získají praktické dovednosti
při realizaci různých fyzikálně-chemických úloh, které souvisejí s přípravou a kvalitativní i kvantitativní analýzou
polyacrylamidových a agarových gelů ritunně používaných pro separaci a identifikaci proteinů a nukleových kyselin.

Laboratoř polovodičů – čisté prostory RNDr. Petr Mikulík, Ph.D.

Laboratoř je určena především pro přípravu studentů fyziky a (mikro)elektroniky ve specifických čistých prostorách,
které se dnes stávají standardem v high-tech firmách v oboru elektroniky, optiky, přesné mechaniky či farmacie. Je to
jediná taková laboratoř v České republice.

Otakar Borůvka se narodil 10. května 1899 v Uherském Ostrohu v rodině učitele. Studoval na

gymnáziu v Uherském Hradišti (aby se vyhnul povolání na frontu také na vojenské reálce v Hranicích na
Moravě a na vojenské technické akademii v Mödlingu u Vídně).V roce 1918 se stal posluchačem stavebního
inženýrství na brněnské technice, ale v roce 1920 přešel se svým učitelem matematiky Matyášem Lerchem
na PřF MU. V roce 1921 se stal Lerchovým asistentem a na brněnské univerzitě působil až do 70. let
minulého století. Po získání doktorátu studoval Borůvka ve školním roce 1926/27 u prof. Cartana v Paříži
a v roce 1928 se habilitoval. V letech 1929-1931 studoval rok opět v Paříži a rok na univerzitě v Hamburku.
V té době již byl navržen na místo třetího profesora matematiky na univerzitě v Brně, ale k jeho jmenování
mimořádným profesorem došlo až v roce 1934. Profesorem řádným byl jmenován v roce 1946 (s platností
od roku 1940). Za svoji vědeckou a pedagogickou práci byl oceněn vysokými státními vyznamenáními, v roce 1965 byl
jmenován akademikem. V roce 1970 byl penzionován a od toho roku působil v brněnské pobočce Matematického ústavu
ČSAV. Zemřel 22. července 1995 v Brně. Otakar Borůvka je autorem 86 vědeckých prací – z toho 8 monografií, mnoha
dalších populárně vědeckých prací a více než 200 recenzí. Jeho práce jsou věnovány diferenciální geometrii, algebře
a studiu diferenciálních rovnic. Borůvkova kniha Základy teorie grupoidů a grup vyšla v několika českých vydáních a také
německy a anglicky. V roce 1926 stál u zrodu teorie grafů v Československu. V 50. letech organizoval seminář pro studium
díla M. Lercha v matematické analýze. V té době již systematicky pracoval v oblasti diferenciálních rovnic, kterým do té doby
nebyla v české matematice věnována náležitá pozornost. Borůvkova kniha Lineare Differentialtransformationen 2. Ordnung
(1967) shrnuje jeho výsledky a je charakteristická vysokým stupněm geometrizace a algebraizace. V Brně Borůvka založil
vědecký seminář z diferenciálních rovnic, který vyvíjí svoji činnost do dnešních dní.

Prof. RNDr. Antonín Vašíček, DrSc

narozen 28. 10. 1903 Cetkovice (okr. Blanko) – † 16. 11. 1966 Brno
- profesor fyziky na brněnské české technice a na Přírodovědecké fakultě MU v Brně
- zakladatel oboru optiky tenkých vrstev v Československu
- polarizační spektrometr upravil na jeden z prvních elipsometrů na světě
- člen ústředního výboru Jednoty československých matematiků a fyziků
(od r. 1962 zasloužilý člen),
- Optical Society of America (1947),
- Moravskoslezská akademie věd přírodních,
- Chemická společnost

Prof. PhDr. Bohuslav Hostinský

narozen 5.12.1884 Praha – † 13.4.1951 Brno.
- profesor Přírodovědecké fakulty (obor teoretická fyzika) 1920–1951
- 1929–30 rektor MU
- 1921–22, 1927–28 a 1945 děkan Přírodovědecké fakulty MU
- významný teoretický fyzik (vybudoval Ústav teoretické fyziky PřF MU)
a matematik (zabýval se problémy diferenciální geometrie a statistikou).
- odpůrce Einsteinovy teorie relativity

Prof. RNDr. Josef Sahánek

- experimentální fyzik, průkopník v oboru elektromagnetických vln
- dne 17. 11. 1939 měl převzít vedení fyzikálního ústavu na brněnské české technice, pro uzavření
českých vysokých škol už k tomu nedošlo. Byl zatčen gestapem 10. 12. 1941. Po výsleších v Kounicových
kolejích transportován počátkem února 1942 do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde podlehl
trýznění.
- od 1. 10. 1918 do roku 1921 asistentem fyzikálního ústavu brněnské techniky, za tuto dobu získal
aprobaci pro učitelství matematiky a fyziky na střední škole. Dne 1.10.1921 promován na Karlově
univerzitě doktorem přírodních věd. Přešel do nově zřizovaného fyzikálního ústavu Masarykovy
univerzity, kde působil jako nehonorovaný docent.

Antropologie
chemie
biochemie
Ústav
ANTROPOLOGIE
Ředitel: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.
URL: http://anthrop.sci.muni.cz/
Současný Ústav antropologie byl založen v roce
1993 Janem Benešem, Jaroslavem Malinou,
Vladimírem Novotným a dalšími spolupracovníky.
Navazuje na Antropologický ústav Přírodovědecké
fakulty Masarykovy univerzity v Brně (založený
v letech 1923–1927 Vojtěchem Sukem) v jeho
původním celostním zaměření studia a výzkumu
v sepětí antropologie biologické, sociální a kulturní
i s relevantními disciplínami medicínskými. Díky
tomuto modernímu vědeckému trendu transdisciplinárního pojetí „biologicko-socio-kulturní antropologie“
získal ústav respektované postavení v České republice i v zahraničí. To se kromě jiného projevuje ve stabilně
vysokém počtu uchazečů o studium a aktuálně též v získání výzkumného záměru v kategorii A a řady
projektů v rámci GAČR a FRVŠ, které umožňují dlouhodobý rozvoj zejména těch odvětví antropologie
(kosterní antropologie, paleodermatoglyfika, antropologie sexuality, antropologie umění, antropologie
smrti, antropologie občanské společnosti), v nichž má ústav dlouhodobou tradici nebo dokonce prioritní
postavení v mezinárodním měřítku.
Výzkumná činnost: geometrická morfometrie, sexuální dimorfismus; lidská ruka; vývoj lidského obličeje
Vydávané publikace: ediční řada Panoráma antropologie biologické-sociální-kulturní.

Ústav chemie
Ředitel: doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.
URL: http://ustavchemie.sci.muni.cz/
Těžiště výzkumné činnosti Ústavu chemie spočívá v syntéze a charakterizaci látek
anorganického i organického původu, studiu jejich struktury a reaktivity a zkoumání
vlastností, které jsou důležité pro vývoj nových materiálů, lékařství a katalýzu. Ústav chemie
zahrnuje několik špičkových instrumentálních a syntetických pracovišť. S jednotlivými
pracovišti, přístroji a technikami se studenti běžně setkávají v pokročilejších kurzech
bakalářského a zejména navazujícího magisterského studia.
Prof. PhDr. PhMr. Bohumil Kužma (1873–1943) - profesor Přírodovědecké fakulty
(obor anorganická chemie) 1920–1939 - čestný doktor MU (1939, přírodní vědy)
- 1921–22 rektor MU - 1920–21 děkan Přírodovědecké fakulty MU.

Laboratoř anorganické materiálové
chemie

doc. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

Laboratoř atomové spektrochemie

prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.

Laboratoř bioanalytické instrumentace

doc. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.

Laboratoř bioelektrochemie

doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc.

Laboratoř elektronové paramagnetické
rezonance

doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc.

Laboratoř hmotnostní spektrometrie

doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.

Laboratoř organické fotochemie

prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.

Laboratoř pokročilých materiálů
a struktur

prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc. – kvantové chemické
výpočty, prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc. – fázové rovnováhy
prof. MUDr. et PhDr. Vojtěch Suk, DrSc. * 18. 9. 1879 Praha – † 8. 3. 1967
významný lékař, antropolog a antropobiolog, etnograf, cestovatel a spisovatel, bojovník za
rovnoprávnost lidských plemen; zakladatel a dlouholetý ředitel Antropologického ústavu
PřF MU, 1932–1933 děkan PřF MU, ředitel Ústavu pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy
při MU
Dojmy ze svých cest po Africe (1913, 1914 na popud známého amerického antropologa
českého původu Aleše Hrdličky) a po Labradoru (1926) zachytil v knize Po stopách
Holubových lékařem na Labradoru, která vyšla v brněnském nakladatelství Blok v r. 1976.
lékařství, filozofie a přírodní vědy na univerzitách v Praze, Curychu a Bologni (1910 titul PhDr., 1922 MUDr.,
1919 docent, 1923 mimořádný a 1929 řádný profesor, 1955 DrSc.)
Počátkem první světové války byl zajat v Jižní Africe, po propuštění ho vojenská služba zavedla do
Sedmihradska a Rumunska, 1918–1923 Univerzita Karlova, 1923–1949 Masarykova univerzita (v době
uzavření českých vysokých škol v letech 1940–1945 lékař v okresní nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem),
1945–1948 ředitel Ústavu pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy při MU.
Své bohaté sbírky a knihovnu věnoval Náprstkovu muzeu v Praze, jeho osobní fond je uložen v Archivu
Národního muzea v Praze.

Laboratoř rentgenové strukturní
analýzy

doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.

Ústav biochemie
Ředitel: doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
URL: http://www.sci.muni.cz/ustav/ubch
Ústav biochemie se zabývá výzkumem metabolismu mikroorganismů, živočichů a rostlin. Dále je rozvíjena
oblast analytické biochemie. Ústav spolupracuje s řadou dalších zahraničních i domácích institucí.
Pedagogická činnost je založena na výuce širokého spektra biochemických disciplín
pro studenty biochemie, chemie a biologie, Katedra biochemie, nyní Ústav biochemie,
vznikla v roce 1950 pod vedením prof. Morávka. Plná vědecká činnost ústavu se rozvinula
až v druhé polovině padesátých let a postupovala od výzkumů na poli rakoviny přes
studium vlastností přírodních látek k enzymologii, metabolismu u mikroorganismů,
živočichů a rostlin a bioanalytické chemie.
Prof. RNDr. PhMr. Vladimír Morávek (1896–1992)
- docent Přírodovědecké fakulty od r. 1927 - profesor (obor biochemie) 1934–1970
- 1948–49 děkan Přírodovědecké fakulty MU.

Laboratoř bioanalytické chemie

prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.

Laboratoř biochemických regulací

doc. RNDr. Stanislav Pavelka, CSc.

Laboratoř biochemie denitrifikačních
bakterií

prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
Součástí Ústavu antropologie jsou tyto laboratoře:

Osteologická laboratoř
Laboratoř morfologie a forenzní antropologie

Laboratoř molekulární fyziologie
Laboratoř biosensorů

doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

Laboratoř biotechnologie životního
prostředí

doc. Ing. Martin Mandl, CSc.

Laboratoř neurobiologie a molekulární
psychiatrie

doc. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

Laboratoř proteomiky

Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

Laboratoř DNA diagnostiky

Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

Laboratoř molekulární fytopatologie

Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

Perspektiva
Dlouhodobý záměr
Přírodovědecké fakulty MU

Transformační priority fakulty
excelence
internacionalizace
výzkumná univerzita orientovaná na studenty
podpora talentů
integrace univerzity

Dlouhodobé cíle fakulty
Fakulta bude výrazně přispívat ke vzrůstající prestiži Masarykovy univerzity jako vzdělávací instituci
evropského standardu.
Fakulta se bude podstatným způsobem podílet na profilaci Masarykovy univerzity jako jednoho
z center evropského výzkumu.
Fakulta zvýší svou aktivitu v oblasti sociálních vztahů na regionální, národní a mezinárodní úrovni.
Fakulta dosáhne výrazného pokroku ve svém výkonu a profesionalitě podpůrných činností
v oblasti řízení administrativy a infrastruktury.

Počet pedagogů v roce 1919: 28 Počet pedagogů v roce 2009: 268
Počet odborných pracovníků (vysokoškoláků) v roce 2009: 193
Počet záměrů a grantů v roce 2009:
Výzkumné záměry – 8:
Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru
a čase
Dynamická geovizualizace v krizovém managementu
Fyzikální a chemické vlastnosti pokročilých materiálů a struktur
Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich
důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL)
Matematické struktury a jejich fyzikální aplikace
Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
Proteiny v metabolismu a při interakci organismů s prostředím
Studium a aplikace plazmochemických reakcí v neizotermickém nízkoteplotním
plazmatu a jeho interakcí s povrchem pevných látek
(plus další dva, jeden společný s Filosofickou fakultou a druhý s Lékařskou fakultou)
Výzkumná centra – 9
Projekty – 221
Operační Program Věda a Výzkum pro Inovace – 3
Operační Program Vzdělání pro Konkurenceschopnost – 18 podaných,
z toho již 2 přijaté
Počet studentů v roce 2009:
bakalářské studium: 2000
magisterské studium: 765
doktorské studium: 757
Počet obhájených doktorských prací za poslední dva roky: 139

