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Ing. Pavel Mauer

ŠLP ML Křtiny MENDELU
V pondělí 17. 9. 2012 odpoledne proběhlo za
účasti více než 150 hostů slavnostní otevření
revitalizovaného parku zámku Křtiny. Byly tak
ukončeny opravy křtinského zámku a jeho nejbližšího okolí. Přítomné oslovili svými projevy
rektor Mendelovy univerzity v Brně prof. Ing.
Jaroslav Hlušek, CSc. a ředitel ŠLP ML Křtiny
MENDELU Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
VallisBaptismi – Údolí křtu – Křtiny. Tento starobylý název dokazuje tradiční význam místa,
kde se v městysu Křtiny uprostřed nádherné
a pestré přírody od roku 1750 nachází barokní
komplex chrámu, zámku a parku architekta
Jana Blažeje Santini-Aichla. Na 10 200 hektarech lesních porostů ve vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně, nacházejících se na severní hranici města Brna v okolí Jedovnic, Křtin,
Adamova, Bílovic nad Svitavou a Vranova
u Brna, částečně spadajících do Moravského
krasu, spravuje od roku 1923 Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny; stejně jako křtinský
zámek s parkem. Přestože kostel a zámek nejsou umístěny na nejvyšším bodě v krajině,

dominují Křtinskému údolí. V zámeckém parku,
který má výměru 2,7 hektarů, nebyla nikdy
provedena zřejmá estetická úprava, byl pouze
účelově využíván, např. pro zahradnictví se
skleníkem, likusovou ubytovnu, výrobu sena či
parkování. Část zahrady v 50. letech minulého
století sloužila jako pokusné pole pro zkoušení
nové techniky z produkce křtinské výzkumné
stanice. Součástí parku je i přilehlý lesní porost.
Pravděpodobně nepříznivé finanční okolnosti
v minulosti dávné i nepříliš vzdálené znemož-

Slavnostní
otevření
revitalizovaného
parku zámku
Křtiny
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nily nejen dokončení Santiniho stavby podle
původních plánů, ale také úpravu parku a blízkého okolí.
Zvrat v opravách zámku Křtiny a úpravách jeho
okolí nastal až na počátku nového tisíciletí. Na
podzim 2010 byla dokončena a zkolaudována
generální rekonstrukce zámku, na jaře 2011 se
přistoupilo k vlastní revitalizaci zámeckého
parku. Přípravné práce biologické a stavební
revitalizace parku byly zahájeny již v roce 2008,
kdy profesor MENDELU Ivar Otruba zpracoval
prvotní dokumentaci. Na dopracování se dále
podílel Ing. Ondřej Nečaský. V roce 2009 byla
získána na projekt dotace z dotačního titulu
Operačního programu životního prostředí, činila 90 % nákladů na biologickou část. Související stavební práce byly financovány školním
lesním podnikem. V roce 2010 byly při přípravných pracích odstraněny neopravitelné kamenné zdi, kůlna a dřevěný včelín, upravena plocha
po skleníku bývalého zahradnictví, asanována
likusová ubytovna. S vlastní biologickou revitalizací bylo započato v březnu 2011. Byly pokáceny k odstranění povolené stromy, a to včetně
vyfrézování pařezů. Rozsáhlé zahradnické osazovací práce probíhaly v roce 2011 od dubna
do poloviny listopadu, dokončeny v celém rozsahu byly do konce června 2012. Realizace stavební části započala v říjnu 2011. Objem pro-

váděných prací byl značný vzhledem k novému
tvarování terénu, velkému rozsahu zemních
prací s přebytkem zeminy, opravě a statickému
zabezpečení opěrné zdi, osazení nového zábradlí a odstranění asfaltového chodníku. Vytvořena byla síť vzájemně propojených chodníků
a cest k plnění rekreační funkce parku i k umožnění jeho údržby. Celý areál byl nově oplocen,
vytvořeny byly tři brány pro vjezd techniky
a vstupní branka pro pěší. Na části plochy po
bývalé ubytovny vzniklo parkoviště. Celkové
náklady dosáhly výše 8,1 mil. Kč, z toho dotace
pokryla 1,8 mil. Kč.
V rámci programu byla v zámecké zahradě
rektorem univerzity a ředitelem školního podniku vysazena jabloň Gregora Johanna Mendela
(1822–1884) u příležitosti 190. výročí jeho narození. Závěrem této významné akce bylo koncertní vystoupení sólistky opery Slezského
divadla v Opavě sopranistky Olgy Procházkové
a klavíristy Františka Šmída ve společenském
sále zámku Křtiny.
Zámek Křtiny i s parkem byl tedy v letech 1994–
2012 zcela opraven a může plně sloužit výuce
posluchačů i odborné činnosti pedagogů všech
fakult MENDELU, také dalším vysokým školám
a institucím, obyvatelům městysu Křtiny a návštěvníkům zdejšího regionu.
Foto Ing. Pavel Mauer

Ing. Pavel Mauer

máše Kotrby, Ph.D., perspektivních pedagogických a vědeckých pracovníků, blízkých kolegů
a dobrých kamarádů, kteří zahynuli dne 28. září
2011 při autohavárii v Nikaragui v rámci plnění
mise univerzity.
V Arboretu Křtiny na území Školního lesního
podniku Masarykův les Křtiny MENDELU se
v neděli 7. října 2012 v 14.00 h konala pietní
vzpomínka, při které se sešlo na 70 účastníků
– rodinných příslušníků, spolupracovníků
a přátel. Zesnulým pedagogům byla odhalena
pamětní deska a vysazeny na jejich památku tři
jedle bělokoré.
Foto Ing. Pavel Mauer

ŠLP ML Křtiny MENDELU
Mendelova univerzita v Brně si připomněla
první výročí tragického úmrtí třech členů své
akademické obce – doc. Ing. Libora Severy,
Ph.D., Ing. Zdeňka Hrubého, Ph.D. a Ing. To-
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ŠLP ML Křtiny MENDELU
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně pořádá na křtinském
zámku ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí České republiky od 15. listopadu
do 15. prosince 2012 výstavu fotografií Naše
národní parky – zelené mosty Evropy (vernisáž
15. 11. 2012 v 17.00 hodin).
V roce 2009, kdy Česká republika předsedala
Evropské unii, si Evropa připomněla 100 let od
založení prvních národních parků (Švédsko,
1909). Těmto významným skutečnostem byla
zasvěcena výstava fotografií z národních parků České republiky, včetně přeshraničních.
Všechny naše národní parky (Krkonošský,
Šumava, Podyjí a České Švýcarsko) jsou chráněná území, která překračují hranice a mají své
protějšky na území sousedních států. Jsou tak
symbolickými zelenými mosty, které zajišťují
ochranu posledních fragmentů nedotčené pří-

doc. Ing. arch. Ludvika Kanická,
CSc
Odborný garant soutěže, Lesnická
a dřevařská fakulta Mendelovy
univerzity v Brně

20. září 2012 byl v prostorách galerie Vaňkovka zahájen již 8. ročník soutěže klauzurních
a závěrečných prací z oblasti nábytkového
designu a interiéru O cenu prof. Halabaly. Novinkou bylo rozšíření soutěže o kategorii středních
škol. Další cenou bylo tzv. Ocenění.
Do soutěže se letos zapojilo 125 studentů z osmi
univerzit a pěti středních škol. Tato soutěž jasně deklaruje fakt, že zúčastněné školy učí svoje studenty komplexnímu pohledu na design
jako syntézu estetiky a funkčnosti dané potřebou, použitými materiály a technologiemi.
Podařilo se připravit přehlídku příjemných děl,
která potěší kromě studentů, jejich přátel a pedagogů i laickou veřejnost. I když vernisáž probíhala před zahájením semestru, byla účast
zájemců potěšující. Kromě managementu zúčastněných škol se vernisáže zúčastnil i tajemník
magistrátu města Brna Ing. Pavel Loutocký, který zdůraznil význam Brna jako města studentů.
Soutěž vyhodnocovala porota sestávající ze
zástupců zúčastněných škol.
Zahraniční členové komise:
prof. Ing. Stefan Schneider, PhD., Technická
univerzita Zvolen,
prof. akad. arch. Ivan Petelen,PhD., Technická
univerzita Bratislava,
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rody, zároveň jsou výrazem vůle evropských
států společně chránit přírodní dědictví starého
kontinentu.
Výstava 24 barevných fotografií, doplněných
trojjazyčnými didaktickými popiskami, prezentuje obrazy přírody a krajiny těchto chráněných
území, představuje umělecké ztvárnění krajiny,
přírodního detailu, charakteristických rostlinných a živočišných druhů. Svými fotografickými
díly přispělo dvanáct autorů – Kamila Antošová,
Jaroslav Červený, Karel Hník, Vladislav Hošek,
Ctibor Košťál, Zdeněk Patzelt, Bohumír Prokůpek, Tomáš Rothröckl, Markéta Rudlová, Václav
Sojka, Petr Toman a Vladimír Vlk.
Galerijní způsob prezentace úchvatných záběrů nejcennějších zákoutí chráněné přírody
bude doplněn odborným výkladem průvodců
– posluchačů Mendelovy univerzity v Brně. Tato
putovní výstava bude zajisté zajímavá pro mnohé zájemce všeho věku, zvláště pak pro žáky
a studenty.

Výstava
fotografií
Naše národní
parky – zelené
mosty Evropy

doc. MgA. Ferdinand Chrenka, Vysoká škola
výtvarných umění Bratislava – předseda komise.
Zástupci českých univerzit:
akad. arch. František Vrána, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně,
prof. akad. sochař Pavel Škarka, Univerzita Tomáše Bati, Zlín,
MgA. Ondřej Tobola, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha.
Studenti Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně získali plnou polovinu
z deseti udělených cen. Všem oceněných blahopřejeme.

8. ročník
soutěže
O cenu
profesora
Halabaly

Kategorie vysoké školy
Design nábytku – klauzurní práce:
Cena
Kristina Toulová, Jídelní stůl XX, Mendelova
univerzita v Brně, Ing. Arch. Martin Kovařík
Porota ocenila zajímavý kontrast použitého
materiálu tvarového výrazu podnože, stolového
plátu a sedáku lavice.
Ocenění
Hana Culková, Barborka – věšák, Mendelova
univerzita v Brně, Ing. Milan Šimek, Ph.D., akad
arch. Fr. Vrána
Komise ocenila využití nové technologie pro
dosažení finálního vizuálního efektu a funkce.
Čistá forma plastiky skrývá užitnou hodnotu.
Design nábytku – závěrečné práce:
Ocenění
Josef Orlovský, Volání divočiny – kolekce věšáků, Mendelova univerzita v Brně, Ing. Milan
Šimek, akad arch. Fr. Vrána
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Komise ocenila soubor věšáků jako soulad
technologie, materiálů a poezie.
Design interiéru – klauzurní práce:
Cena
Michal Dušek, Era, návrh úpravy dvora, Mendelova univerzita v Brně, Ing. Arch. Martin Kovařík
Porota ocenila jednoduchost a variabilitu jed-

Mendeleum
slaví
100 let

notlivých boxů pro jejich použití ve smyslu
požadavků cílové skupiny.
Ocenění
Jan Kratochvíl, Open office, Mendelova univerzita v Brně, Ing. Arch. Boris Hála, Ph.D.
Porota ocenila jednoduchou skeletovou konstrukci se skleněnou výplní pro použití ve výstavních prostorách.

ZF MENDELU
Ve dnech 11.–13. 9. 2012 se na Zahradnické
fakultě MENDELU konala konference Aplikované rostlinné biotechnologie – konference ke
100. výročí založení vědeckého pracoviště
Mendeleum. Konferenci pořádal Ústav genetiky
– Mendeleum, který konferencí oslavilo stoleté
kulatiny, a Česká vědecká zahradnická společnost. Konference byla rozdělena do čtyř tematických okruhů: Rostlinné kultury in vitro, aplikace, inovace; Molekulární a enzymatické
detekce rostlinných patogenů; Analýzy rostlinného genomu; Využití moderních přístupů ve
šlechtění rostlin.
Konferenci navštívilo celkem 78 účastníků
z České republiky, Slovenska, Ruska, Moldávie,
Rakouska a Portugalska. Zvláštním hostem byl
Joerg Spamer z Německa, pravnuk dr. Wilhelma
Laucheho, ředitele knížecích liechtensteinských
statků a Vyšší ovocnicko-zahradnické školy
v Lednici v letech 1895–1945. V rámci programu

konference bylo možné navštívit 22 přednášek (včetně přednášek plenárního zasedání)
a shlédnout 40 posterů. Ve středu byl pro účastníky připraven společenský večer v Zámeckém
hotelu v Lednici s cimbálovou muzikou Jožky
Severina.
Foto ZF MENDELU
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Open
Access
Week 2012
na MENDELU

Lukáš Plch

ÚVIS MENDELU
Mendelova univerzita v Brně se letos poprvé
zúčastnila mezinárodní akce na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu
– Open Access Week 2012, jež proběhla
v týdnu od 22. do 28. 10. 2012. Open Access je
bezplatný přístup k vědeckým informacím prostřednictvím internetu a také hnutí za jeho uskutečňování. Jde o způsob vědecké komunikace
založený na volném přístupu k plným textům
vědeckých publikací, které může uživatel zdarma číst, stahovat, kopírovat, distribuovat a tisknout. Iniciativy se chopili pracovníci Informačního centra a Ústřední knihovny, kteří tuto akci
připravili a ujali se i propagace v rámci univerzity. Byla vytvořena výstava v Galerii Hrášek,
kam byla umístěna série deseti plakátů vysvětlujících základní principy a řešení otevřeného
přístupu k odborným informacím. Tyto informační panely popisovaly také odborné časopisy

ZF MENDELU
Na přelomu srpna a září se konal 13. ročník
veletrhu Zelený svět, kterého se Zahradnická
fakulta MENDELU zúčastnila hned několika
způsoby. Škola se prezentovala prostřednictvím
dvou vzájemně propojených expozic, týkajících
se historie zahradnického školství v ČR a vědě
a výzkumu na ZF MENDELU. Prezentovány zde
byly především ukázky vědecko-výzkumné činnosti formou posterů umístěných do floristicky
ztvárněné expozice.
Studenti Zahradnické fakulty MENDELU se
rovněž zapojili do soutěže o svatební kytici roku
2013 a přispěli svojí invencí při vytváření expozic vánočních trendů. Veletrh byl zakončen
velkolepou květinovou fashion show, kde byly
prezentovány soutěžní svatební kytice. Pro
následující módní přehlídku květinových modelů vytvořili dva květinové modely i studenti
Zahradnické fakulty MENDELU.

v tzv. režimu open access, otevřená úložiště
digitálních dat neboli repozitáře a upozorňovaly na výhody neomezeného a volného zpřístupňování výsledků vědy a výzkumu. Stejná
výstava byla realizována také v knihovně
Zahradnické fakulty v Lednici a v prostorách
Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních
studií. Obsahová náplň výstavy byla dílem Lukáše Plcha, Veroniky Jandové a Jarmily Šnyrchové. Grafiky nejen plakátů, ale i ostatních tištěných materiálů, jako byly letáky propagující akci
a záložky, se ujal Adam Vtípil. Vytvořena byla
i sekce Open Access na webových stránkách
Informačního centra a Ústřední knihovny. Webové stránky vytvořil Vojtěch Pilař a Lukáš Plch.
Dále byl uspořádán seminář s názvem Open
Access – otevřený přístup k výsledkům vědy
a výzkumu, který poskytl ucelený pohled na
problematiku a mimo jiné upozornil na aktuální
dění v souvislosti s iniciativou Open Access ve
světě.
Foto Lukáš Plch

Zelený
svět
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Filmaře
nadchla
Lednice

Štáb zaujala výuka
v akademické zahradě
Foto ZF MENDELU

ZF MENDELU

International
market

Prezentace
tureckého stánku.
Student i z Franc ie
př ipravují míchaný
nápoj.
Autor ISC MENDELU

Koncem září se Zahradnická fakulta MENDELU
celý den proměnila v malý Hollywood. Natáčela se zde totiž část dokumentu o Lednickovaltickém areálu. Snímek se bude vysílat na
německo – francouzském satelitním programu

ARTE a náš region byl vybrán jako jediný zástupce z České republiky. Dokument bude zahrnovat další dvě vybrané komponované krajiny
z Ruska a Německa. Cílem natáčení je propagace nejen celého regionu, ale i naší školy.

ISC MENDELU

se člověk podíval kolem sebe, připomínalo to
večírek s dobrým jídlem. Nikomu ani nepřišlo,
že se nacházíme na akademické půdě.
Není divu, že pro hodnoticí komisi bylo obtížné
vybrat ty nejlepší z nejlepších. Nebylo žádným
překvapením, že absolutním vítězem se stala
neporazitelná Francie se skvělými nápady
a výbornou show. Nejlepší informace o své zemi
a o nabízených pokrmech podávalo Turecko,
jako nejlepší stánek z hlediska designu byla
ohodnocena Litva a nejpestřejší a nejchutnější
pokrmy nabídlo Mexiko.
Dá se říci, že se povedl zorganizovat jeden
z nejúspěšnějších marketů za poslední dobu.
Tímto mnohokrát děkujeme všem studentům,
erasmákům, zahraničnímu oddělení a všem
ostatním, kteří se zúčastnili a přišli podpořit tuto
netradiční událost.

Ve středu 3. října 2012 se v prostorách budovy
Q Mendelovy univerzity v Brně uskutečnil tradiční International Market, pořádaný mezinárodním studentským klubem ISC MENDELU ve
spolupráci se Zahraničním oddělením rektorátu
MENDELU.
Není snad lepší způsob, jak zahájit nový školní
rok a přivítat studenty programu ERASMUS,
než u dobrého jídla a pití. Erasmáci opět nezklamali a všechny přesvědčili, že oni vědí, jak
uspořádat pořádnou zábavu. Všechny státy se
do přípravy jídla pustily očividně s nadšením
a nedalo se říct, že by něčeho byl nedostatek.
Příjemnou atmosféru doplňovala tematická hudba. Nejdříve v podání francouzských šanzonů,
později už trochu přiostřené party hudby. Když
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Tým projektu Q-Ram
Projekt Národní kvalifikační rámec terciárního
vzdělávání (Q-Ram) patří mezi individuální národní projekty řešené Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR v oblasti terciárního
vzdělávání. Podnět k vytvoření národních kvalifikačních rámců byl deklarován na konci první
desítky let od podpisu Boloňské deklarace
a zahájení Boloňského procesu a vychází především z potřeby zpřehlednit systém terciárního
vzdělávání v zemích Evropy. Projekt Q-Ram si
na svém počátku vytyčil cíl vytvořit kvalifikační
rámec, který zpřehlední a zároveň zkvalitní systém terciárního vzdělávání v České republice.
Co je kvalifikační rámec? Jedná se o nástroj,
který nabízí způsob, jak popsat odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti studentů a absolventů jednotlivých studijních
programů a oborů vysokých a vyšších odborných škol prostřednictvím výstupů z učení.
Uchazeči, studenti a zaměstnavatelé získají
jasnou informaci o tom, jaké znalosti, dovednosti a způsobilosti studium skutečně rozvíjí
a co absolventi na výstupu skutečně umí.
Kvalifikační rámec současně nabízí minimální
standard pro jednotlivé programy terciárního
vzdělávání. To znamená, že každý absolvent
bakalářského (magisterského či doktorského)
studia musí mít určité minimální znalosti, dovednosti a způsobilosti bez ohledu na obor, který
studuje. Na žádné ze škol, které se zapojily do
pilotního ověřování, se nepotvrdila předchozí
obava, že by zavedení kvalifikačního rámce
mohlo vést k unifikaci nebo standardizaci vzdělávání. Kvalifikační rámec nastavuje pouze minimální standard, ale není nikterak na překážku
projevení mise a specifik oborů či institucí.
Na řešení projektu Q-Ram se podílelo přes
170 akademických pracovníků a dalších odborníků ze 40 institucí – vysokých škol, vyšších
odborných škol, zaměstnavatelských organizací, akreditačních komisí i orgánů státní správy,
což svědčí o výrazném zájmu akademických
obcí a dalších aktérů o tento projekt.
Na jaře letošního roku proběhlo šest vzdělávacích seminářů, kterých se zúčastnilo více než
350 zástupců vysokých a vyšších odborných
škol, přičemž jejich zpětná vazba se pro nás
stala velmi důležitým ukazatelem užitečnosti
zavádění kvalifikačního rámce. Zkušenosti vyučujících vysokých a vyšších odborných škol
ukazují, že zavádění kvalifikačního rámce
a výstupů z učení není bez problémů a rizik, ale
pozitiva a přínosy ve výsledku vysoce převažují. Největším rizikem je pouhé formální zavedení kvalifikačního rámce a výstupů z učení, při
kterém by administrativní nařízení změnilo celý
proces ve vyplňování formulářových kolonek.
Když se na školách namísto toho podařilo vytvo-

řit prostor pro odbornou a tvůrčí diskusi, vznikly výstupy z učení jako všestranně srozumitelné
informace o obsahu a výsledcích studia, které
současně napomáhají lepší provázanosti ve
studijních plánech i propojení výstupů z učení
se způsoby vzdělávání a hodnocení.
Ze zkušeností a hodnocení vyučujících:
Akademičtí/pedagogičtí pracovníci přes počáteční skepsi (danou tím, že zpracovávání výstupů
z kurzů bylo vnímáno jako další administrativní
zátěž) měnili postoj, když se o užitečnosti Q-Ramu přesvědčili vlastní přímou zkušeností. (UK)
Lepší orientace zaměstnavatelů, studentů
i uchazečů o studium v nabídce studijních oborů. (VŠB-TUO)
Zamezí se překrývání v obsahu předmětů, dojde
ke snížení studijní zátěže studentů, vytvoření
prostoru pro další vzdělávání a výzkum akademických pracovníků. (VUT)
Umožní eliminovat redundantní disciplíny či
naopak výuku posílit tam, kde by se naplnění
požadavků hlavních oborů studia ukázalo jako
nedostatečné. (UPOL)
Pokud dochází ke změně, očekává se, že bude
k lepšímu. V případě, že bychom jako řešitelský
tým nebyli přesvědčeni o pozitivech, které kvalifikační rámec přináší, jistě bychom se do této
náročné práce nepouštěli. Pilotní implementace
na 18 institucích terciárního vzdělávání společně se vzdělávacími semináři nám ukázaly, že
kvalifikační rámec je nástrojem, který má potenciál zpřehlednit sektor terciárního vzdělávání,
zlepšit prostupnost studia, zlepšit podmínky pro
mezinárodní studentské mobility a zaměstnatelnost absolventů, usnadnit srovnatelnost
a přenositelnost zahraničního nebo předchozího studia a poskytnout nástroj pro tvorbu
a hodnocení programů terciárního vzdělávání.
Zavedení kvalifikačního rámce vyžaduje velkou
míru pozornosti, úsilí a postupných kroků umožňujících dosáhnout těchto pozitivních změn,
které si jistě přeje nejeden student a vyučující.
Vzhledem k tomu, že vytváření, zavádění a využívání kvalifikačních rámců terciárního vzdělávání se věnují všechny evropské i některé
mimoevropské státy, lze přínos projektu Q-Ram
spatřovat také v celkové modernizaci českého
systému terciárního vzdělávání a jeho otevírání
směrem do zahraničí.
V případě zájmu můžete navštívit webové stránky http://qram.reformy-msmt.cz/, na kterých
naleznete naše publikace, materiály ze seminářů a řadu dalších informací o projektu Q-Ram.
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Úč astníci a pořadatelé
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budovou FRRMS
MENDELU
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Jaroslav Zavadil
Markéta Osinová
Začátek studia na vysoké škole je těžký pro
každého nového studenta. Studenti Fakulty
regionálního rozvoje a mezinárodních studií
MENDELU se proto rozhodli, že novým prvákům
usnadní vstup do akademického prostředí
a připravili pro ně jednodenní akci, kterou s nimi
organizovala Akademická Unie FRRMS a Oddělení Public Relations FRRMS MENDELU. Akce
Rookies 2012 (”Rookies” z americké angličtiny
“bažanti”), se konala 13. září 2012 a účastnila
se jí téměř třetina všech studentů přijatých do
prvních ročníků bakalářského studia.
Tato akce se konala na FRRMS MENDELU
prvním rokem, přesto byl její program velmi
pestrý. Kromě seznamovacích her v menším
kolektivu zahrnoval i přednášky a prohlídky
zajímavých zákoutí naší univerzity. Účastník
Rookies tak viděl:
– speciální expozici v archivu,
– ochutnal kaktusové pivo z minipivovaru
(v suterénu budovy Q),
– slyšel přednášku o programu Erasmus
(na Zahraničním oddělení v budově A),

– okusil první studentský oběd ve školní menze,
– získal přehled o UISu a webu univerzity
a fakulty,
– užil si spoustu zábavy formou tzv. team-buildingových her
– a navázal důležité kontakty se svými spolužáky.
Program vrcholil ve studentském S-Klubu
v budově Z, kde se opět potkali všichni účastníci, vyměnili si své zážitky, pobavili se a okusili studentský život na FRRMS MENDELU.
Večerním překvapením byla pronajatá tramvaj,
která provezla studenty po Brně a dovezla je do
centra města, kde pokračovala párty v jednom
z brněnských klubů.
Akce byla velmi úspěšná, o čemž svědčí i dotazníkové šetření, kterého se účastníci Rookies
zúčastnili. Návratnost dotazníků dosáhla úctyhodných 66,3 %. Z dotazníků je patrné, že akce
Rookies 2012 předčila veškerá očekávání
účastníků. Vděčným údajem je, že 100 % dotazovaných by akci doporučilo příštím prvákům.
Z hlediska úspěchu a spokojenosti zúčastněných lze Rookies 2012 zařadit mezi nejúspěšnější akce na naší fakultě.
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Informační v ýchova pro studenty
p syc h o l o g i e 1. r o č ní k u
magisterského studia
Foto: Vlasta Z atloukalová

Vlasta Zatloukalová

Informační centrum ÚVIS
MENDELU
Univerzita Paula Verlaina v Metách (Metz, hl.
město Lotrinska, Francie) založená roku 1970
je jedním z mezinárodních partnerů Mendelovy
univerzity v projektu Erasmus. Z naší univerzity mají s touto univerzitou uzavřené smlouvy
Lesnicko-dřevařská fakulta a Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Na univerzitě v současné době studuje 14 500 studentů
obory z oblasti přírodních, lékařských, technických, právních a společenských věd.
Od 1. ledna 2012 se univerzita sloučila spolu
s dalšími třemi univerzitami Henri Poncaré
v Nancy, Nancy 2 a s Národním polytechnickým
Institutem, aby společně vytvořily současnou
Univerzitu Lorraine.
Součástí univerzity Paula Verlaina je univerzitní knihovna, která představuje ucelený komplex pracovišť a služeb poskytovaných studentům, vyučujícím a veřejnosti. Ti mají v knihovně
k dispozici 280 000 titulů knih, 880 titulů časopisů v tištěné podobě, 26 650 titulů elektronických časopisů. Knihovna realizuje běžné knihovnické a informační služby. Velký důraz však
klade na veškerou poradenskou činnost a pomoc uživatelům. Zvláštní kategorií je informační vzdělávání, které knihovna nabízí studentům,
doktorandům a vyučujícím. Výuka pro studenty
je rozdělena podle bakalářského a magisterského studia a podle ročníků, přičemž její náročnost
je odstupňována výší ročníku a typem studia.

doc. Dr. Ing. Petr Salaš
ZF MENDELU

Ve dnech 3.–6. 10. 2012 se uskutečnila krátká
služební cesta rektora Mendelovy univerzity
v Brně, prof. Ing. Jaroslava Hluška, CSc., na
Ukrajinu. Důvodem cesty byla účast na konferenci, věnované 200. výročí založení Nikitské
botanické zahrady v Jaltě na Krymu.
Nikitská botanická zahrada – Národní výzkum-

Jejím hlavním cílem je, aby studenti získali dovednosti ve vyhledávání knih, časopisů a článků v souborném katalogu knihovny a v katalozích dalších velkých knihoven ve Francii
(např. Francouzská národní knihovna), ale také
v tvorbě klíčových slov pro vyhledávání. Kromě
toho se studenti trénují ve využívání a vyhledávání v odborných elektronických databázích.
Výuka se uskutečňuje na základě úzké spolupráce pracovníků knihovny s vyučujícími na
fakultách a ústavech. Vyučující sami oslovují
pracovníky knihovny, kteří pro ně fungují jako
partneři ve vzdělávání studentů. Náplň výuky
je vždy tematicky postavená na daném oboru.
Například pro studenty oboru psychologie jsou
připraveny zdroje a příklady vyhledávání v elektronických databázích, které se týkají oboru
psychologie.
Pro doktorandy a vyučující jsou vypisovány
kurzy zvlášť. Kurzy se zabývají odbornými elektronickými databázemi, pravidly psaní odborných článků, hodnocením a publikováním
v odborných časopisech či nástroji pro správu
bibliografických citací.
Knihovna má pro realizování informační výchovy dvě učebny (každá po 20 místech) vybavené
počítači a notebooky.
Stáž pro mě byla velice obohacující. Využila
jsem velké vstřícnosti a ochoty francouzských
kolegů a hojně jsem se účastnila informační
výchovy, z níž jsem si přivezla inspirativní podklady a náměty, které, jak doufám, budu moct
uplatnit na svém pracovišti. Vyzkoušela jsem si
i odborné knihovnické práce a hlavně meziknihovní výpůjční službu, která je mou hlavní pracovní náplní na naší univerzitě. V neposlední
řadě se mi podařilo navázat profesní a přátelské
kontakty. Mohu tedy říct, že se stáž vydařila
a byla pro mě cennou životní zkušeností.

né centrum, pracoviště Ukrajinské akademie
zemědělských věd, je významným smluvním
partnerem Mendelovy univerzity v Brně, resp.
Zahradnické fakulty v Lednici. Vzájemná
a plodná spolupráce mezi oběma institucemi
probíhá již několik desítek let. Na počátku spolupráce sehrála významnou roli zejména činnost
prof. Ing. Zdeňka Vachůna, DrSc., emeritního
profesora MENDELU a jeho spolupracovníků.
Spolupráce je rozvíjena zejména v oblasti geno-

strana 

Stáž
v knihovně
univerzity
Paula Verlaina
v Metách
(Erasmus)

Informace
o cestě
rektora
MENDELU
na Krym

strana 10

prosinec 2012 ▌ číslo 4 ▌
fondu rostlin, nejdříve u ovocných dřevin, později i okrasných, léčivých a aromatických rostlin.
Nikitská botanická zahrada v Jaltě byla založena v roce 1812 a je jednou z nejstarších vědeckých institucí v zemi. Z příkazu ruského cara
Alexandra I. byl založením sadu pověřen významný vědec švédského původu, biolog Christian Steven. Stal se zároveň i prvním ředitelem
nově vzniklé instituce. Od svého založení měla
Nikitská botanická zahrada za cíl pomoci rychlejšímu rozvoji zemědělské výroby těchto jižních
oblastí carského impéria prostřednictvím introdukce a aklimatizace rostlin, šlechtění a postupného rozšiřování ovocných a okrasných dřevin,
květin, aromatických, léčivých a ostatních společnosti prospěšných plodin, měla také za cíl
pomáhat v osvětě, směřující k lepšímu využívání místních rostlinných zdrojů. S cílem získat co
největší sortiment byla velmi brzy navázána
úzká spolupráce s mnohými botanickými zahradami a vědeckými institucemi po celém světě,
což umožnilo vytvořit unikátní a velmi bohatou
sbírku rodů, druhů, forem i kultivarů rostlin
a rozvíjet šlechtění nových odrůd.
S rozvojem instituce mohla vzniknout i další
specializovaná dceřiná pracoviště, např. Ústav
(Institut) vinohradnictví a vinařství Magarač
(nejstarší v tehdejším carském Rusku), Ústav
aromatických a léčivých rostlin, výzkumné stanice zelenin, léčivých rostlin, tabáku a také
Nikitské zahradnické učiliště. Již po dvě století

Vyhlášení výsledků soutěže
podporující biodiverzitu
Quarry Life Award
V pondělí 5. listopadu 2012 proběhlo v brněnském Pavilonu Anthropos slavnostní vyhlášení
výsledků národního kola mezinárodní vědecké
a vzdělávací soutěže Quarry Life Award. Cílem
soutěže byla podpora biodiverzity v průběhu
těžby i v procesu rekultivace, ale také osvěta
a posílení povědomí o biologické hodnotě těžebních prostor. Soutěž vyhlásily společnosti Českomoravský cement, a.s. a Českomoravský
štěrk, a.s. v září 2011 a byla určena studentům
a výzkumným pracovníkům.
V České republice se do soutěže přihlásilo
25 návrhů. Odborná porota vybrala pět postupujících projektů, jejichž autoři měli možnost
po dobu šesti měsíců uskutečnit své výzkumy

je tato instituce centrem přípravy odborných
a vědeckých pracovníků. Rozvoj pokračuje
i v dnešní době, výzkum zajišťuje tým odborníků, soustředěných do pěti vědeckých oddělení
(Oddělení introdukce, šlechtění a agroekologie;
Oddělení fyziologického, biochemického a biotechnologického výzkumu; Oddělení stepních
rostlin; Oddělení přírodních ekosystémů a rezervací; Oddělení průmyslového vlastnictví a marketingových inovací). Instituce vlastní mj. státem
chráněný rozsáhlý herbář rostlin a knihovnu
obsahující více než 194 tisíc knih.
Ředitel Nikitské botanické zahrady – Národního
výzkumného centra v Jaltě, profesor Ježov Valerij Nikitovič, RTDr., akademik Národní akademie zemědělských věd Ukrajiny, převzal na
slavnostním shromáždění u příležitosti 200. výročí založení Nikitské botanické zahrady dne
5. října 2012 z rukou rektora Mendelovy univerzity
v Brně, prof. Ing. Jaroslava Hluška, CSc. pamětní plaketu Gregora Johanna Mendela za historicky významný podíl Nikitské botanické zahrady
na rozvoji poznání, vzdělanosti a vědy v oblasti
zahradnictví a za rozvíjení a podporu spolupráce
odborníků obou institucí. Slavnostní akt proběhl
za přítomnosti čelných představitelů Ukrajiny,
Národní akademie zemědělských věd Ukrajiny,
zástupců oblastní krymské vlády, pracovníků
Nikitské botanické zahrady i četných hostů
z partnerských univerzit a odborných pracovišť
národních akademií věd zemí bývalého SNS.

v lomech a pískovnách. V říjnu tohoto roku
zasedli členové poroty znovu a vybrali vítězné
projekty, které byly oceněny trofejemi a finanční odměnou v celkové výši 11 000 euro. Z důvodu shodného počtu bodů byla v České republice udělena dvě třetí místa.
Všechny uskutečněné projekty dále postupují do
mezinárodního kola, kde se utkají o přízeň mezinárodní poroty s ostatními projekty z dalších 18
zemí patřících do skupiny HeidelbergCement.
Celosvětoví vítězové budou potom vyhlášeni
13. prosince 2012 v německém Heidelbergu.
1. místo a cenu 5 000 euro získal tým pod vedením Mgr. Kláry Řehounkové, Ph.D. za projekt CEP II – PÍSKOVNA PRO BIODIVERZITU
Hlavní otázka, kterou si autoři tohoto projektu
kladli, zněla: Který způsob obnovy je pro ochranu biodiverzity v pískovnách lepší – spontánní
sukcese, řízená sukcese, nebo technická rekultivace?
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Výzkum probíhal v pískovně Cep II na Třeboňsku. Jelikož zde nebyl dosud prováděn podrobnější monitoring, začal tým s rozsáhlým botanickým a zoologickým průzkumem břehů
rekultivovaných v minulosti. Ve druhé fázi projektu byla porovnána zjištěná druhová diverzita a zastoupení ohrožených druhů mezi různými typy v minulosti provedených rekultivací.
Ze srovnání různých způsobů rekultivace vyplynulo, že plochy ponechané spontánní sukcesi
(tedy samovolnému vývoji) nebo řízené sukcesi, hostí daleko větší množství druhů než borové monokultury. Nejcennějším stanovištěm
z hlediska biodiverzity se ukázala mozaika
porostů náletových dřevin a otevřených písčin.
Na základě výsledků analýz byl doporučen
způsob péče o stávající rekultivované plochy.
Praktickým výstupem projektu byl návrh obnovy části pískovny určené k další rekultivaci.
Součástí tohoto návrhu bylo také založení experimentu, jehož výsledky by v budoucnu mohly
posloužit k vyššímu zastoupení a přesnějšímu
zacílení přírodě blízké obnovy v dalších těžebních prostorech. Navržené úpravy břehů se pod
dohledem zástupců autorského týmu podařilo
zrealizovat již v říjnu 2012. Posledním plánovaným výstupem byla příprava podkladů pro
naučnou informační tabuli. Tabule, která představuje přírodní zajímavosti pískovny Cep II,
byla instalována v září 2012. V současnosti se
jedná o ojedinělý příklad rekultivace, kde se
podařilo vytvořit plochy šité na míru budoucímu
experimentálnímu výzkumu a zároveň vyzkoušet inovativní opatření pro podporu biodiverzity.
Bez nadsázky lze říci, že výsledkem tohoto
projektu je dnes také jedna z biologicky nejprobádanějších pískoven v České republice.
2. místo a cenu 3 000 euro získala Mgr. Marie
Vymazalová za projekt ZVÝŠENÍ BIODIVERZITY KRAJINY VYUŽITÍM VYTĚŽENÉHO
PROSTORU A NAVÁŽKY (LOM MOKRÁ)
Cílem tohoto projektu bylo zpracovat návrh
rekultivace části vytěženého prostoru ve vápencovém lomu Mokrá u Brna.
Během sezony bylo provedeno botanické mapování dotěženého prostoru a přilehlé lokality
„Mezi lomy“ se zachovalou vegetací subpanonských trávníků. Autorka také vytvořila na základě map a literárních údajů historickou analýza výskytu stepních trávníků v okolí lomu, čímž
zasadila návrh rekultivace do širších časových
a krajinných souvislostí. Konečný čtyřfázový
návrh rekultivace zahrnoval jak postup technické rekultivace (navezení materiálu, vytvarování
terénu), tak založení a další údržbu teplomilné
vegetace. Vzhledem k blízkosti původní teplomilné vegetace byla jako nejvhodnější způsob

tzv. biologické části rekultivace vybrána metoda
řízené sukcese. Tato metoda spočívá v přenesení a rozprostření sklizené travní biomasy
z přilehlého teplomilného trávníku a dalších
blízkých lokalit se stepní vegetací. Tím by došlo
k rozšíření této vegetace na část nově vytvořených svahů a také ke zvýšení biodiverzity lomu.
V jedné rekultivaci se tu autorce podařilo spojit
řešení problému s uložením nevyužitelné suroviny a přírodě blízké obnovy.
3. místo a cenu 1 500 euro získal tým pod
vedením Ing. Lucie Jánošíkové z MENDELU
za projekt ŠKOLA V LOMU (LOM MOKRÁ)
Projekt Škola v lomu byl na rozdíl od ostatních
soutěžních projektů zaměřen výhradně na vzdělávání. Jeho hlavním cílem bylo ukázat žákům
ZŠ Mokrá, že lom není pouze mrtvé místo určené k získávání nerostných surovin, ale unikátní
ekosystém s velkou druhovou diverzitou a přírodovědným potenciálem. Po úvodní přednášce
na téma lom, těžba a rekultivace následovala
u každé ze čtyř tříd, které se projektu účastnily,
terénní exkurze do lomu. Zde pokračoval výklad
a demonstrace druhů a těžené a rekultivované
části lomu v podání autorského týmu a vedoucího lomu. Zkušenosti získané v lomu si mohli
žáci hned na místě otestovat vyplněním pracovního listu a celkový dojem pak ztvárnit zpět ve
třídě výtvorem na téma Život v lomu. V září následovala slavnostní vernisáž výtvarných prací,
spojená s udílením cen nejlepším výtvorům.
3. místo a cenu 1 500 euro získal tým pod
vedením Mgr. Barbory Křížkové za projekt
AKTIVNÍ TĚŽBA VÁPENCE A JEJÍ POZITIVNÍ DOPAD NA BIODIVERZITU LOMU A JEHO
OKOLÍ (LOM RADOTÍN)
Cílem tohoto projektu bylo prozkoumat heterogenitu prostředí a s ní spojenou druhovou bohatost v lomu Špička na okraji Českého krasu.
Autorský tým mapoval v průběhu roku vegetaci
a typy stanovišť v lomu a jeho okolí, pozornost
byla věnována také výskytu invazních druhů
rostlin. Stěžejní částí práce pak byl entomologický průzkum, se zvláštním zřetelem na hálkotvorný, fytofágní a opylující hmyz. Výstupem
projektu byl seznam nalezených živočichů
v lomu a jeho okolí, popis jednotlivých typů
stanovišť a krajinných prvků a jejich významu
pro biodiverzitu. Na základě výzkumu byla
navržena managementová opatření během
a po ukončení těžby tak, aby podpořila výskyt
některých druhů. Součástí návrhů byly také
zásahy vedoucí k omezení nebo eliminaci invazních druhů rostlin na lokalitě, protože ty často
biodiverzitu naopak potlačují.
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Složení národní poroty
RNDr. Václav Cílek, CSc. – přední český geolog a klimatolog, který dlouhodobě působí
v Geologickém ústavu Akademie věd ČR. Jeho
zájmy jsou velmi široké, sahají od klimatických
změn, proměny krajiny, vztahu člověka a přírody, až po historii, religionistiku, filozofii a uměleckou tvorbu. Dlouhodobě se také zabývá
vztahem těžby, krajiny a biodiverzity.
Ing. Jan Hrozek – generální ředitel a předseda
představenstva společnosti Českomoravský
cement, a.s., Country manager skupiny HeidelbergCement v České republice. Působí jako
předseda Svazu výrobců cementu v České republice a také jako člen Průmyslové rady Fakulty stavební VUT v Brně.

Narozeniny
Gregora
Johana
Mendela

prof. RNDr. Karel Prach, CSc. – působí na
Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích a v Botanickém ústavu
Akademie věd ČR v Třeboni. Zabývá se vegetační ekologií a ekologií obnovy. Stál také při
zrodu evropské větve Society for Ecological
Restoration a v současnosti je členem její rady.
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D. – působí na
Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity. Zabývá se především vztahem rostlinných
společenstev k prostředí, diverzitou vegetace
a flóry na krajinné úrovni, sukcesí vegetace
v lomech, rostlinnými invazemi, ale i ochranou
přírody. Je činný také v neziskovém sektoru, kde
se zabývá mj. osvětou a ekologickou výchovou.

KLB
V pátek 21. 9. 2012 pořádala Mendelova univerzita v Brně ve svém areálu v Černých Polích
na počest 190. výročí narození Gregora Johanna Mendela akci s názvem Narozeniny G. J.
Mendela.
Dopolední program byl určen pro základní
a střední školy a univerzitu navštívilo více než
500 žáků oslovených škol. Odpolední program (17.00–22.00 hod.) byl určen pro zájemce
z řad akademické obce univerzity i pro širokou
veřejnost, této nabídky využilo přes 600 návštěvníků.
V areálu univerzity v Brně-Černých Polích
byly připraveny tyto interaktivní ukázky:
Kola ve službách farmáře, Poznej své smysly,
Jak se dělá sýr, Od vidlí po vidličku, Exkurze
do výzkumných laboratoří, Kouzla s dusíkem,
Ukázka výcviku psů, Barevné pšenice, od
DNA po obilku, Hravé lego a roboti, Počítačové
sítě a síťová laboratoř, Virtuální realita, In-vitro
kultury, Méně známé druhy ovoce, Jedlé květy,

Přípravek k ochucení nápojů, Zelenina jak ji
neznáte, Hydroabsorbenty a jejich využití,
Mendel jako polyglot, Botanická zahrada
a arboretum.
Foto MENDELU
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Den vědců

KLB
V sobotu 22. září 2012 se Mendelova univerzita zapojila do programu akce Den vědců, který
pořádá a organizuje Turistické informační centrum města Brna.
MENDELU se zapojila bohatým programem
plným vědeckých ukázek. Akci, která byla pořádána k výročí G. J. Mendela, navštívilo na
Mendelově náměstí asi 2000 zájemců o vědu
prezentovanou populární formou.
Foto MENDELU

KLB
Pro širokou veřejnost bez rozdílu věku byl
v kampusu Mendelovy univerzity v Brně Černých
Polích připraven v pátek 28. září 2012 pestrý
program. Vědci z MENDELU připravili celou
řadu zajímavých ukázek, vědomostních soutěží,
konala se i noční prohlídka Botanické zahrady
a arboreta včetně skleníků s orchidejemi.
Program:
• Prohlídka Botanické zahrady a arboreta včetně skleníků (18.00–24.00)
• Nanočástice kolem nás (18.00–22.00) – návštěvníci se seznámili s jednoduchou přípra-

vou nanočástic a dalšími souvisejícími jednoduchými pokusy.
• Hravá chemie (18.00–20.30, 21.00–23.00)
• Chemie ve filmu (18.00–24.00)
• Chytré lego (18.00–24.00)
• Laboratoř virtuální reality (18.00–24.00)
• Zahradnické produkty jak je (ne)známe
(18.00–24.00)
• Vypěstuj, uvař a sněz (18.00–24.00)
• Psí asistenti (18.00–24.00)
Noc vědců se na MENDELU konala již druhým
rokem. Akce byla velmi úspěšná a i když byl
státní svátek a prodloužený víkend, navštívilo
univerzitu asi 1200 zájemců.

Noc
vědců na
MENDELU

Foto MENDELU

strana 14

prosinec 2012 ▌ číslo 4 ▌

Den diabetu v Laboratořích
metalomiky a nanotechnologií
Sochor, AF MENDELU
Světový den diabetu byl vyhlášen v roce 1991
Mezinárodní federací pro diabetes (IDF) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako
reakce na rostoucí obavy ze zvyšující se zdravotní hrozby, kterou diabetes představuje.
Diabetes mellitus neboli úplavice cukrová je
nežádoucím fenoménem moderního způsobu
života. Epidemie diabetu, která probíhá v rozvinutých zemích, představuje jedno z nejzávažnějších zdravotních i sociálních rizik pro
obyvatelstvo těchto zemí. Je považován za
nejnebezpečnější civilizační chorobu a ovlivňuje stovky milionů životů lidí po celém světě.
Řada případů diabetu není podchycena, lehčí
formy nemají nápadné příznaky. K určení diagnózy dochází často až v souvislosti s jinou
zdravotní komplikací. Tomuto lze předejít díky
včasné diagnostice, kdy se k vyhledávání diabetu používá hodnocení glykémie.
Předcházení chorobám je nejdůležitějším cílem

Akadémia
2012

moderních biomedicínských postupů, a proto
se Laboratoř metalomiky a nanotechnologií
AF MENDELU a skupina Chytrá nanozařízení
CEITEC již druhým rokem rozhodly uspořádat
ve středu 14. listopadu 2012 na půdě Ústavu
chemie a biochemie AF MENDELU Den diabetu.
Zaměstnanci a studenti univerzity měli možnost nechat si zdarma změřit hladinu krevního
cukru v krvi a případně se nechat vyšetřit pomocí glukózového tolerančního testu. Všem byl
také změřen krevní tlak a tep. Pro zájemce bylo
možné provést detailní vyšetření markerů poukazující na funkci kardiovaskulárního aparátu,
jaterních enzymů nebo ukazatelů hodnotících
funkci ledvin. K dispozici byli dva lékaři z výzkumné skupiny Výzkum mozku a lidské mysli
a skupiny Chytrá nanozařízení, kteří výsledky
analýz s příchozími konzultovali, a na jejich
základě prováděli vhodná doporučení. Zájem
o akci předčil očekávání, v průběhu dne do
Laboratoří zavítalo více než 70 zájemců. Díky
této preventivní akci byli odhaleni tři lidé s vysokými hladinami gama-glutamyltransferázy,
enzymu poukazujícího na choroby jaterních
a žlučových cest, čtyři lidé se zvýšenými hladinami cholesterolu a tuků, dva lidé se zvýšeným
krevním tlakem a jeden pacient s poruchou
metabolismu glukózy.

KLB
Mendelova univerzita v Brně se zúčastnila 9. až 11. října 2012 vzdělávacího veletrhu Akadémia
v Bratislavě. Stánek univerzity poutal pozornost rozmanitými vědeckými ukázkami a nabídkou
studia. Podle pořadatelů byla návštěvnost veletrhu přibližně 5000 zájemců o studium.
Foto MENDELU
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Na veletrhu představilo možnosti studia 201
univerzit, vysokých a vyšších odborných škol,
245 fakult a předmětem nabídky bylo více než
3800 studijních oborů. Kromě tuzemských škol
bylo zastoupeno 53 renomovaných zahraničních univerzit a vysokých škol z 15 zemí.
Veletrh navštívilo 28 841 návštěvníků. Spektrum
návštěvníků bylo složené ze studentů III. ročníků středních škol (22,5 %), studentů IV. ročníků
středních škol (71,8 %), studentů nebo absolventů vysokých škol (5,7 %). Studenti gymnázií
tvořili 46,7 % z celkového počtu návštěvníků,
studenti středních odborných škol 47,6 %, zbývajících 5,7 % připadá na ostatní skupiny. Návštěvníci veletrhu přijeli ze všech krajů České
republiky, významný podíl na návštěvnosti měli
i studenti ze Slovenské republiky.

Preferovaným typem studia bylo bakalářské
studium s možností navazujícího studia, bakalářské studium krátké, studium na vyšší odborné škole, magisterské navazující a magisterské
dlouhé studium, viz graf.

Foto MENDELU

Preference typů studia
B ak alářs k é pok rač ování
B ak alářs k é
D iS
M gr. navaz ujíc í
M gr. dlouhé
P hD
C elož ivotní vz dělávání
MBA

Při rozhodování o svém budoucím studiu studenti nejvíce přihlíželi k možnosti uplatnění
v praxi a pravděpodobnosti získání zaměstnání.
Druhým kritériem, které ovlivňovalo volbu studia, byly individuální předpoklady a schopnosti
studenta. Naopak nejméně studenti přihlíželi
k současnému studiu nebo absolvované škole
a jeho návaznosti na zamýšlené pokračování
ve studiu.
Mendelova univerzita v Brně se na svém stánku prezentovala nejen nabídkou studia, ale
i vědeckými ukázkami, o které byl mezi návštěvníky veletrhu velký zájem.
V průběhu veletrhu proběhla již po čtvrté prestižní soutěž o nejlepší expozici; svoji expozici
do ní přihlásilo 20 vystavovatelů. Hodnoticí
komise byla složena ze studentů Obchodní
akademie a VOŠ obchodní Brno Pionýrská, dále
ze Střední školy umění a designu Brno Husova,
Střední průmyslové školy technické Brno Sokolská a ze studentů, které do komise nominovali
sami vystavovatelé. Komise pracovala nezávis-
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le, pod vedením pedagoga z Obchodní akademie Brno Pionýrská, která byla gesční školou
soutěže. Výsledky soutěže byly vyhlášeny na
společenském večeru veletrhu, který proběhl
31. října.
Na prvním místě se umístila expozice Českého
vysokého učení technického v Praze, druhé
místo patřilo expozici Univerzity Palackého
v Olomouci a na třetím místě se umístila expozice Masarykovy univerzity v Brně. Expozice
MENDELU skončila na pátém místě.

Přednáška
Karla
Janečka na
MENDELU

Studentka
MENDELU
získala
mezinárodní
cenu

Jan Záhora, Vojtěch Rada
SKAS

V pondělní 5. 11. 2012 se naskytla možnost
studentům naší univerzity poslechnout si přednášku Karla Janečka, matematika, podnikatele,
pedagoga, bojovníka proti korupci a mecenáše.
Nejvíce se Karel Janeček proslavil jako zakladatel Nadačního fondu proti korupci. Přednáška
byla vedena pod názvem Cesta k lepší společnosti. Karel Janeček hovořil nejvíce tom, jak lze
zlepšit společenské klima v naší zemi, což je
zároveň hlavní bod jeho dalšího projektu s názvem Pozitivní evoluce. Dále o tom, jaké jsou
hodnoty dnešní společnosti, jak je můžeme
změnit, o morální odpovědnosti každého z nás
a snažil se představit konceptuální záměr, jak
propojit pozitivně smýšlející a slušné lidi dohromady za účelem probuzení víry a touhy v lepší
společnost. Na přednášce se také snažil poslu-

Redakce
Studentka designu nábytku na Lesnické a dřevařské fakultě MENDELU Miriam Janásová
vyhrála mezinárodní studentskou soutěž
Fashion Academy.
Její modely z kolekce Carpe diem předvedla na
slavnostním vyhlášení ve Znojmě 24. srpna
2012 Taťjana Kuchařová a Tereza Fajksová,
která si nechala od Miriam Janásové ušít modely i pro Miss Earth.

Foto archiv Miriam Janásové

chačům vysvětlit, jaké netradiční možnosti
a nástroje pro ovlivnění politické situace má
každý občan České republiky. Během přednášky nastínil možný nový volební systém, který
hodlá jako prostý občas předložit, jež je postavený na podobném principu jako volby do senátu. Významnou výhodou tohoto volebního
systému by byla možnost udílení negativního
hlasu. Tedy každý občan by měl možnost udělit dva hlasy pozitivní a jeden hlas negativní,
přičemž obojí by se promítlo do konečného
výsledku.
Dalším tématem, nad nímž se pan Janeček pozastavil, byla míra korupce (zkorumpovatelnosti občanů) v České republice, kterou jako správný matematik vyjádřil koeficientem od 0 do 1.
Přednášku zajistila Studentská komora AS
MENDELU ve spolupráci s občanským sdružením Studentské jaro a účastnilo se jí přibližně
170 posluchačů.

