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„slavný sněme! Mám za to, že není zapotřebí návrh, který školský výbor 
předložil, odůvodňovati, mám za to, že jest to první povinností českého 
republikánského sněmu (výborně!), aby národu českému pokud možno 
nejrychleji a nejdříve dal druhou českou universitu. (výborně!)“

z jednání národního shromáždění československého,
28. ledna 1919

Kulaté jubileum Masarykovy univerzity vyzývá k ohlédnutí po její historii. 
Autorský tým šesti historiků tak činí popularizační formou za doprovodu 
mnohdy unikátních fotografií a dalších obrazových materiálů. Příběh 
univerzity přibližuje nejen v souvislosti s proměnami domácího vysokého 
školství a vědeckého a technického vývoje, ale i s osudy několika generací 
v politických turbulencích 20. století.

v knize se mimo jiné dozvíte:

Proč otázka založení brněnské univerzity vyvolala před rokem 1918 
demonstrace i krveprolití. 

Co spojovalo mladou univerzitu se skladatelem Leošem Janáčkem.

Proč se řada členů profesorského sboru zapojila do odboje
a co se za protektorátu odehrávalo na uzavřených fakultách.

Jak se měnily univerzitní a studentské festivity od promocí a Majálesů 
po nucené oslavy Prvního máje. 

Jak vypadal každodenní život studentů
za první republiky i normalizace.

Za jakých podmínek na univerzitu pronikaly první počítače.

Jak se zrodila univerzitní polární základna na pobřeží
ostrova Jamese Rosse v Antarktidě.

Oslavte
s námi

výročí Významné osobnosti v životě Masarykovy univerzity

Katalog k výstavě MUNI 100

Lukáš Fasora a kol.
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Srdečně Vás zveme 
na prezentaci knižních 
novinek Masarykovy 
univerzity a doprovodný 
program, který jsme pro 
Vás připravili u příležitosti 
25. mezinárodního 
knižního veletrhu Svět 
knihy a ke 100. výročí 
založení Masarykovy 
univerzity.

Veletrh se koná ve dnech 
9.–12. května 2019
v Praze na holešovickém 
výstavišti, najdete 
nás v pravém křídle 
Průmyslového paláce 
na stánku P 106.

Doprovodné programy

čtvrtek 9.5.2019, 13.00–14.00
Literární kavárna, Pravé křídlo

Univerzita jako � rma? 
Univerzitní mýty a tradice
Beseda s autory jubilejních publikací nejen o historii Masarykovy univerzity. Jak bylo chá-
páno univerzitní vzdělávání ve středověku, v 19. a 20. století? Pronikly dnes vlivy z politiky 
a ekonomiky do škol natolik, že proměnily jejich vnitřní strukturu i cíle? Univerzita je často 
nahlížena jako � rma, na kterou jsou aplikovány manažerské postupy dosud v univerzitním 
prostředí neznámé.

pátek 10.5.2019, 14.00–15.00
Profesní fórum, Pravé křídlo

O dědičnosti v našich osudech
Beseda s profesorem Václavem Pačesem nad českým vydáním knihy 
Gen: o historii genetiky, která přináší obecné úvahy i etické obavy 
týkající se každého z nás, zejména pak našich potomků. Je například dobré posílit geny 
altruismu a potlačit geny sobectví? Nepotřebuje ale lidstvo sobectví a dokonce i agresivi-
tu jedinců k přežití lidského rodu?

9. 5.–12. 5. 2019
Stánek Masarykovy univerzity

Výstava novinek a jubilejních publikací vydaných 
ke 100. výročí založení Masarykovy univerzity

Edice Munice
VĚDA VÁM!

press.muni.cz
munishop.muni.cz

DĚJINY PRÁVNICKÉ FAKU LTY 
M A SA RYKOV Y UNIV ER ZITY

DĚJINY PRÁVNICKÉ FAKULTY
MASARYKOVY UNIVERZITY

Ladislav Vojáček / Karel Schelle / Jaromír Tauchen

Ladislav Vojáček / Karel Schelle / Jaromír Tauchen
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MASARYKOVA UNIVERZITA

V Dějinách Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity I., II. 
se především dočtete,

•	 kde všude fakulta sídlila,
•	 jaké orgány v jednotlivých obdobích fakultu řídily a s
jakými problémy se potýkaly,

•	 co a jak se na fakultě učilo a zkoušelo,
•	 jak se vědecky profilovali její učitelé,
•	 jak se na fakultu přijímali studenti

a jak studium končili.

Dovíte se také 

•	 kdo byli autory zákona o zřízení univerzity v Brně,
•	 kdo byl promován jako první doktor práv Masarykovy

univerzity, 
•	 jak se jmenovala první brněnská doktorka práv,
•	 kolik je základních kamenů budovy fakulty,
•	 jak se na podobě budovy podepsalo působení Gesta-

pa,
•	 že se profesoři zapojili do odboje, ale také kolaboro-

vali,
•	 jak do chodu fakulty zasáhly únorové události roku

1948,
•	 proč byla fakulta v roce 1950 zrušena,
•	 proč univerzita, když její původní název překážel,
nesla jméno Jana Evangelisty Purkyně,

•	 kdo se zasloužil o znovuotevření fakulty,
•	 co se na fakultě dělo koncem roku 1989,
•	 jak se fakulta adaptovala na zcela nové poměry,
•	 proč máme stropy velkých poslucháren podepřeny

dřevěnou konstrukcí

a řadu dalších zajímavých informací.

Prostřednictvím medailonků Vám také dáme nahléd-
nout do života již nežijících profesorů a docentů.

Autoři

prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (*1952)

Absolvent brněnské právnické fakulty (1975) v současné době 
přednáší na své mateřské fakultě. Je spoluautorem několika 
učebnic českých, slovenských i obecných právních dějin. Jeho 
odborný zájem se soustřeďuje především na novější českou 
a slovenskou právní historii (vznik republiky, vývoj právní vědy 
a právnického vzdělávání, zákonodárství poválečné SNR a d.). 

doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. (*1952)

Od roku 1977 působí jako pedagog na brněnské právnické fakultě. 
Je autorem několika desítek monografií i učebnic a několika stovek 
studií a článků publikovaných v České republice i v zahraničí. 
Věnuje se zejména novějším českým právním dějinám s těžištěm 
na dějiny veřejné správy, soudnictví a vývoj československého 
konstitucionalismu.  

doc. JUDr. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. (*1981)

Od roku 2006 vyučuje na brněnské právnické fakultě obecné 
a české právní dějiny, jakož i předměty v německém jazyce. 
Zabývá se především právem platným v Protektorátu Čechy 
a Morava, německými a rakouskými právními dějinami. Výsledky 
své vědecké práce publikuje jak u nás, tak i v zahraniční. 
Je soudním tlumočníkem pro jazyk německý.
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Historický pohled na století života Masarykovy univerzity
A historical perspective of the centennial existence of Masaryk University
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