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Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity
v Brně je jedinečnou vzdělávací a výzkumnou institucí svého druhu v České republice. Navazuje na promyšlenou koncepci lichtenštejnského rodu, který vytvořil komplex
krajiny, snoubící společně potřeby člověka
i přírody do jednoho celku.
Zahradnická fakulta MENDELU se sídlem
v Lednici také vychází z historických předpokladů. Již v roce 1895 byla založena
Wilhelmem Lauchem a knížetem Johannem II. z Lichtenštejna Vyšší
ovocnická a zahradnická škola, dále v roce 1912 výzkumný ústav pro
genetiku – Mendeleum. V roce 1952 byla v Lednici zahájena výuka posluchačů Vysoké školy zemědělské na zahradnicko-vinařském směru
a konečně v roce 1985 byla založena samostatná Zahradnická fakulta.
Zahradnická fakulta v Lednici vychovala za období své existence
řadu vynikajících odborníků v oblastech zahradnictví, zahradní a krajinářské architektury, zpracování a využití zahradnických plodin, vinohradnictví a vinařství i péče o okrasnou zeleň. Renomé fakulty její absolventi šíří v zahradnických firmách, obchodě, na pozicích ve státní
správě a samosprávě a to nejen v České republice, ale vedle Slovenska
i v dalších zemích.
Pro šíření dobrého jména fakulta stále více rozvíjí spolupráci s četnými institucemi v Německu, Polsku, Nizozemí, Thajsku, Finsku, USA,
Číně a v mnoha jiných státech. Lednice se stále zřetelněji formuje
do zahradnické Mekky, která šíří svůj věhlas odbornými publikacemi,
monografiemi, ale také novými odrůdami nebo patentovanými technologiemi. Materiální, technické a především sortimentální zázemí
umožňuje nabízet posluchačům unikátní kvalitu ve vzdělávání a tím
zvyšovat jejich teoretické i praktické znalosti.
Úspěchy, kterými se může Zahradnická fakulta v Lednici pochlubit,
jsou například mezinárodní akreditace oboru Zahradní a krajinářská
architektura, čelná místa na významných floristických nebo architektonických soutěžích, ale i zájem komerční sféry o výstupy našeho výzkumu či nové odrůdy.
Zahradnická fakulta v Lednici je vysokoškolským pracovištěm, které
má ty nejlepší předpoklady přispívat k rozvoji zahradnického oboru.
Přeji si proto, aby i v budoucnosti nesmazatelnou stopou posilovala
zahradnictví, nejkrásnější odvětví zemědělství, v souladu s potřebami člověka a zachováním kulturního a přírodního dědictví.
Robert Pokluda,
děkan ZF MENDELU
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Memorandum není
pro AF MENDELU jen formalita
Papírů o deklaraci a proklamací spolupráce již bylo napsáno hodně. Ne vždy však došlo k jejich věcnému
naplnění. Na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně jsme šli cestou přesně opačnou.
Reálnou, již existující spolupráci se středními školami (SŠ), jsme podchytili také formálně – podpisem
memorand. A proč memoranda, když už je spolupráce funkční? Na to odpověděl proděkan AF MENDELU
doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.
PR AF MENDELU

„Naše fakulta dlouhodobě spolupracuje s několika středními, převážně odbornými školami. Podle slov jejich ředitelů
je ale v současnosti i na středních školách podobná situace
jako na školách vysokých – probíhá ‚boj‘ o každého studenta. A právě to, že má škola podepsanou spolupráci s některou z vysokých škol, je určitou konkurenční výhodou.“
V čem spočívá pro SŠ ta konkurenční výhoda?
„Především jde o to ukázat, že škola má koncepci, nějak se
profiluje a hlavně studentům ‚nabízí‘ možnost pokračovat
ve studiu.“

Podpis memoranda o spolupráci s ředitelem Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun Ing. Davidem Hruškou. V Lanškrouně dne 8. 5. 2015.
foto: daniel falta

Ale podpis memoranda o spolupráci přece není pro maturanty „vstupenkou“ na vysokou školu, resp. univerzitu?
„To rozhodně není. Ale jako fakulta můžeme na základě memoranda např. metodicky podporovat tvorbu vybraných
vzdělávacích programů nebo poskytovat prostor k odborným praxím a stážím studentů střední školy a v neposlední řadě také provádět na střední škole propagaci studijních
oborů fakulty. Dostáváme se tak jako fakulta do povědomí
studentů ještě v době, než se mnoho z nich začne rozhodovat o svém budoucím povolání.“

„Výběr je samozřejmě na studentovi,
ale naše obory vzhledem k tomu,
do jakých oblastí odborníky připravují,
nemusí mít o budoucí uplatnění
v žádném případě strach.“
Proč by si ale student – absolvent střední
školy měl vybrat zrovna studium na Agronomické fakultě?
„Zrovna nedávno jsem slyšel v televizi reportáž o vysokém procentu nezaměstnaných absolventů humanitních oborů. Ano,
trend je takový, že si maturanti vybírají
k dalšímu studiu obory, které lze zvládnout
řekněme s ‚minimálním‘ úsilím. My na fakultě nabízíme široké portfolio zajímavých
oborů s vysokou perspektivou uplatnění se
v praxi. Výběr je samozřejmě na studentovi, ale naše obory vzhledem k tomu, do jakých oblastí odborníky připravují, nemusí
mít o budoucí uplatnění v žádném případě
strach.“
Můžete být konkrétní?
„Každý týden zaznamenáváme několik poptávek po našich absolventech z řad potenciálních zaměstnavatelů. Zájem je zejména o agronomy, specialisty na ochranu
rostlin, zootechniky, nabídky přicházejí ale
i z potravinářských provozů a dalších oblastí. Obecně je vysoký zájem o odborníky
v zemědělství a navazujících oborech.“
Čemu tento zájem připisujete?
„Tato situace je velmi paradoxní. Na jedné
straně je tu reálná poptávka po absolventech, na straně druhé chybí zájem absol-
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ventů o tyto pozice. Představy absolventů
se totiž v minulosti diametrálně rozcházely s představami zaměstnavatelů, a to
hned v několika rovinách – platových, pracovní náplně a rozsahu nasazení, benefitů
apod. Ale to už je minulost. Dnes si firmy
podnikající v zemědělství a navazujících
oblastech kvalitního zaměstnance hýčkají a jsou ochotny ho nejen nadprůměrně
zaplatit, ale poskytnout mu i benefity, které byly v historii typické pro jiné sektory,
např. IT nebo bankovnictví.“

Lanškroun a Tauferovou střední odbornou školou veterinární Kroměříž. V nejbližší době chystáme podpis memoranda
se Střední školou zemědělskou a přírodovědnou v Rožnově
pod Radhoštěm a na podepsání dalších pracujeme. Ty jsou
ve fázi schvalování návrhu ze strany vedení středních škol.“

Vraťme se ale ke spolupráci se středními
školami.
„Spolupráce fakulty je postavena většinou
na osobních vazbách, ať již pedagogů nebo
studentů s danou střední školou nebo gymnáziem. Spolupráce probíhá také v rovině
projektové, kdy např. v rámci projektu OP VK
reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0006 s názvem
‚Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky‘ spolupracujeme se čtyřmi středními školami, všechny
jsou mimo region Jihomoravského kraje.
V poslední době se nám dokonce školy s žádostí o spolupráci ozývají samy.“

STRANA 3

Jak Vy osobně vnímáte důležitost této spolupráce?
Jednoznačně, a na tom se ve vedení Agronomické fakulty
všichni shodujeme, je to krok správným směrem!

Prohlídka biotechnologického pavilonu M zástupci Gymnázia Hády po podpisu memoranda dne 10. 4. 2015. foto: radim cerkal

Proběhly již nějaké konkrétní akce s těmito školami?
„Kromě pravidelných propagačních akcí,
zaměřených na prezentace možností studia
na naší fakultě, pořádáme i kulturně-společenské akce, happeningy, soutěžní akce
a další. Poslední realizovanou byla akce
s Gymnáziem Hády pod názvem Kuličkiáda, která byla zaměřena právě na propagaci bioenergetiky a výsledků VaV získaných
na fakultě. Akce se zúčastnili studenti několika středních, ale i žáci základních a dokonce i mateřských škol“.
Kolik memorand o spolupráci má Agronomická fakulta v současné době podepsaných?
„K podpisům memorand jsme přistoupili
až v letošním roce vědomi si jejich významu a dopadu. Skutečně podepsaná máme
v tuto chvíli tři, a to s Gymnáziem Hády,
Střední školou zemědělskou a veterinární

Soutěžní klání středoškoláků v rámci popularizační akce Kuličkiáda (kulickiada.com), pořádané společně s Gymnáziem Hády na kluzišti za Lužánkami v Brně dne 24. 6. 2015. foto: radim cerkal

STRANA 4

MENDEL GREEN

3 / VII / 2015

Mendelova univerzita v Brně
otevírá první výzkumné centrum
pro studium dřeva v České republice
Špičkové laboratoře pomohou vědcům, studentům i firmám
Centrem špičkového výzkumu v oblasti dřeva se stává Brno. První výzkumné pracoviště v České republice v tomto oboru otevírá v těchto dnech Mendelova univerzita v Útěchově v prostorách vědecko-technického parku. Projekt s názvem Mendelu Research Infrastructure za více než 51 milionů korun se chce
stát základnou pro výzkum v oboru lesnictví a dřevařství pro celou střední Evropu.

Hana Nečasová

Přes deset nových laboratoří, komora pro umělé stárnutí
dřeva, speciální mikrovlnná linka a další špičkové zařízení
bude součástí nového Výzkumného centra Josefa Ressela
v Brně-Útěchově. Dveře do laboratoří útěchovského centra
za více než 51 milionů korun otevírá Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v těchto dnech po více než roce
a půl stavebních prací. Podobná instituce doposud v České
republice chyběla.
„Nové výzkumné centrum podpoří špičkový mezinárodní
tým expertů, který na univerzitě budujeme. Věříme, že s infra-

strukturou, kterou máme nyní k dispozici, se Brno stane přední základnou pro
výzkum a vývoj a vzdělávání dřevařských
odborníků pro celou střední Evropu,“ říká
Petr Horáček, profesor z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
Vědci i studenti se v něm budou zabývat
zkouškami materiálů vyrobených ze dřeva,
vyvíjet nové materiály a výrobky nebo zlepšovat procesy jeho zpracování.
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Všechny činnosti mají jedno společné:
efektivní využívání domácího dřeva. Lesnická a dřevařská fakulta bude na projektech spolupracovat i se soukromými
firmami, chce pomáhat tyto znalosti přenášet také do komerční sféry.

taci spolehlivého materiálu a často se nahrazuje sklem, betonem či dalšími materiály z neobnovitelných zdrojů. Zároveň klesá počet společností, které by uměly dřevo kvalitně
zpracovávat – ničí je levnější zahraniční konkurence. Chybí
legislativní podpora i osvěta, lidé si často myslí, že je dřevem
potřeba jen šetřit. My jej ale chceme ukázat jako obnovitelnou, ekologicky příznivou a mnohostranně využitelnou surovinu,“ vysvětluje profesor Horáček.
Jak dodává – k vývoji produktů, které by byly atraktivní i pro
český trh a zákazníky, je potřeba trvalý vývoj a inovace. A právě k tomu má nové Výzkumné centrum Josefa Ressela sloužit.
Věda a výzkum se zde budou propojovat přímo s výukou –
od praktických demonstrací až po zapojení studentů do vědecké činnosti. Z nového centra bude mít užitek na 1 800 studentů univerzity.
Výstavba, rekonstrukce a vybavení centra stála více než
51 milionů korun. Univerzita na projekt Mendelu Research
Infrastructure získala dotaci 43,5 milionu korun z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, 7,7 milionu korun
šlo ze státního rozpočtu. V laboratořích výzkumného centra
bude pracovat několik desítek zaměstnanců a studentů fakulty, kteří budou usilovat o to, aby přispěli k využití dřevní suroviny srovnatelnému s vyspělými zeměmi EU.

České dřevo se zpracovává v zahraničí
„Vývoj nových výrobků a technologických
postupů je cestou, jak zvýšit konkurenceschopnost českých produktů na světových
trzích. České dřevo se totiž rozhodně nevyužívá v míře, v jaké by mohlo,“ dodává Petr
Horáček.
Česká republika patří mezi přední evropské producenty surového dříví, ve využití dřeva se však pohybuje na jednom
z posledních míst. Dřevo je tak často bez
přidané hodnoty vyváženo jako surovina
a do České republiky už se vrací zpracované jako výrobek.
„Je to začarovaný kruh. Spotřeba dřeva
je nízká, i proto, že dřevo u nás ztratilo repu-
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Na Mendelově univerzitě
právě končí unikátní a úspěšný
projekt „InWood“
Pracovní název projektu je akronymem anglických slov „innovation“ a „wood“ – neboli inovace
a dřevo. To prozrazuje mnohé. A více se dozvíme z oficiálního názvu projektu: Založení mezinárodního výzkumného týmu pro vývoj nových materiálů na bázi dřeva. Tento projekt, financovaný
z prostředků EU a státního rozpočtu České republiky a realizovaný na Lesnické a dřevařské fakultě
Mendelovy univerzity v Brně, měl za úkol znovu oživit inovace a výzkum v oblasti využití a uplatnění
dřeva jako moderního obnovitelného materiálu a vložit českou (brněnskou) větev tohoto výzkumu
do evropského, nebo i světového, kontextu. Těžiště projektu spočívalo v úpravě stávajících vlastností
dřeva pro lepší uplatnění ve výrobcích (např. nábytek a stavby ze dřeva) nebo vývoji úplně nových
materiálů na bázi dřeva. Naši (i začínající) vědci pod vedením zahraničních expertů, prof. Jozefa
Kúdely, prof. Ruperta Wimmera a dr. Petera Rademachera, tedy nejen zkoumali možnosti vývoje
nových materiálů, ale i jejich možné uplatnění v praxi. Členové realizačního týmu, zaměstnanci a studenti MENDELU se setkávali s vědci působícími na stejném poli v jiných zemích. Brno a Lesnická
a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity se tak staly místem setkávání odborníků nejen z České
republiky, ale především z okolních i vzdálenějších zemí (Německo, Rakousko, Slovenskou, Slovinsko, Finsko atd.), místem, kde se předávaly informace oběma směry a kde se tvořila přátelství nejen odborného charakteru. Utváření mezinárodního týmu vyvrcholilo uspořádáním konference Inwood2015: Innovations in wood materials and processes, která se konala ve dnech 19.–22. 5. 2015
v Brně. Velká účast na konferenci (kromě Čechů a Slováků přijeli také hosté z Německa, Rakouska,
Polska, Maďarska, Slovinska, Rumunska, Belgie, Finska, ale i z USA, Turecka a Jižní Koreje) a její
atmosféra, a v neposlední řadě také kvalita přednesených příspěvků potvrdily, že v rámci Evropy
s přesahy do dalších světadílů se vytvořila skupina vědců, zajímajících se o nové materiály na bázi
dřeva, jejich vlastnosti, modifikace a možnosti technologického řešení, jejichž vzájemný kontakt
a spolupráce posunou vědění a možnosti na tomto poli vědeckého bádání o kus dál.
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně tímto projektem vytvořila moderní výzkumné pracoviště. Díky zapojení zahraničních kolegů byla podpořena špičková věda v oblasti dřevařství. Podobné místo prozatím – nejen v Brně – chybělo. Věda a výzkum jsou zde navíc přímo
provázány s výukou studentů. Můžeme se proto jen těšit na nové nápady, na které tento tým přijde
a zavede do praxe.
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Národní výstava myslivosti
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně se účastnila Národní výstavy myslivosti,
která se konala na brněnském výstavišti v termínu od 25. 6. do 28. 6. 2015.
Radim Plhal

V rámci prvního ročníku Národní výstavy myslivosti byl prezentován vývoj myslivosti, chovu a lovu zvěře, ochrany zvěře a jejího životního prostředí. Národní
výstava myslivosti představila odborné
i široké veřejnosti bohatou přehlídku mysliveckých a loveckých potřeb, nechyběla
velkolepá výstava loveckých trofejí, a to
jak z českých, tak i zahraničních honiteb,
doprovázená výstavou mysliveckých uniforem, rovněž byla představena expozice
loveckých zbraní, střeliva a optických systémů. Výstava nesla podtitul „Věnováno
profesoru Josefu Hromasovi“. Organizátoři výstavy tak této významné osobnosti
české myslivosti, jež je také nedílně spjata
s naší univerzitou, věnovali nemalou část
výstavní plochy. Návštěvníci si tak mohli
projít „Stezku profesora Hromase“, jež byla

foto: jakub drimaj

sestavena napříč výstavní plochou a doplněna informačními
tabulemi, na nichž byly k vidění dobové fotografie s popisem
mapující život profesora Hromase a jeho přínos české myslivosti. Dalším výrazným tématem výstavy se stala lesní pedagogika s důrazem na edukaci dětí ve vztahu k přírodě. Expozice Lesní pedagogiky byla společným dílem naší univerzity,
Střední lesnické školy v Hranicích, Ministerstva zemědělství,
Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
a Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. Uvedená
expozice byla situována v samém centru výstavního pavilonu G1 a nejen svojí polohou byla nepřehlédnutelnou součástí
Národní výstavy myslivosti během všech výstavních dnů. Zástupci MENDELU se kromě zapojení v lesní pedagogice, věnovali také prezentaci samotné univerzity a blíže především
studijním programům na Lesnické a dřevařské fakultě s důrazem na myslivecké vzdělávání v povinných i volitelných předmětech, které jsou našim studentům v rámci studia nabízeny.
Další významnou aktivitou, do které se v průběhu Národní výstavy myslivosti zapojili zástupci naší univerzity, byl
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doprovodný odborný program. Ten se odehrával střídavě na vnitřním i venkovním
podiu a naši univerzitu zde důstojně prezentovali především trubači, sokolníci
a kynologové LDF. Studenti seznámili návštěvníky výstavy v krátkých periodicky
se opakujících vystoupeních s odborným
i kulturním rozsahem svých aktivit. Nechyběli ukázky loveckých fanfár, výcviku
loveckých dravců a psů. Navíc přítomnost
živých zvířat, byla pro stánek Lesnické
a dřevařské fakulty i pro expozici Lesní pedagogiky vítaným zpestřením a lákadlem
pro nejmladší návštěvníky výstavy, na které byly naše expozice cíleny. Uvedené se
potvrdilo i v případě, kdy jsme na našem
stánku přivítali dalšího spolupracovníka –
„Přítomnost živých zvířat, byla pro
stánek Lesnické a dřevařské fakulty
i pro expozici Lesní pedagogiky vítaným
zpestřením a lákadlem pro nejmladší
návštěvníky výstavy.“
Mgr. Rudolfa Slabu s jeho početnou smečkou loveckých psů. Pan Slaba a jeho lovecká
smečka tak sklidili nejen obrovský úspěch
během prezentace v rámci doprovodného
programu, ale také budili pozornost návštěvníků svojí přítomností na stánku LDF.
Národní výstava myslivosti sklidila očekávaný úspěch a byla vhodnou přípravou
na rozsahem významnější a také tradičnější
veletrh s podobným zaměřením Silva Regina, který se na brněnském výstavišti uskuteční v příštím roce na jaře a kterého se naše
univerzita již tradičně účastní. Za příkladnou prezentaci LDF, ať už přímo na stánku
LDF MENDELU, nebo v rámci expozice Lesní
pedagogiky, patří poděkování zúčastněným
pracovníkům Ústavu ochrany lesů a myslivosti pod vedením doc. Kamlera a dobrovolníkům z řad studentů LDF zabývajících se
lesní pedagogikou. Velké díky si bezpochyby
zaslouží i již výše zmíněné skupiny studentů a spolupracovníků LDF – trubači, sokolníci a kynologové, kteří se výrazně podíleli
na organizaci a také realizaci doprovodného
programu Národní výstavy myslivosti.
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PEF MENDELU přivítala odborníky
na ekonomiku vinařství
PR PEF

Koncem května se na Provozně ekonomické
fakultě uskutečnila mezinárodní konference
Enometrics, která je zároveň pravidelným
výročním symposiem Evropské společnosti
vinařských ekonomů (EuAWE – European
Association of Wine Economists). Přestože se jednalo o 22. ročník, akce se v České
republice konala vůbec poprvé, nejčastěji ji
totiž hostí Francie.
Do uznávané organizace vinařských ekonomů patří od roku 2006 také zástupci
Ústavu managementu PEF MENDELU. Právě díky jejich organizaci mohli do Brna zavítat odborníci z 18 zemí ze 4 kontinentů,
kteří společně diskutovali v rámci jednotlivých sekcí. Konference Enometrics nabídla
prostor pro témata jako je historie vinařství,
strategie při prodeji vína, analýza trhu, gastronomie, vinařská turistika nebo marketing
a propagace vína.
Letošní symposium přineslo i nové čestné
funkce pro dva akademické pracovníky PEF
MENDELU. Valné shromáždění Evropské
společnosti vinařských ekonomů zvolilo do

funkce místopředsedkyně vědeckého výboru Ing. Sylvii Formánkovou, Ph.D. a na post prezidenta společnosti prof. Ing.
Pavla Tomšíka, CSc.
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Odborníci z celého světa řešili
palčivý problém plagiátorství
PR PEF

Červnová mezinárodní konference Plagiarism across Europe
and Beyond hostila v Brně 62 účastníků z 28 zemí světa. Na PEF
MENDELU tak dorazili zástupci např. z Austrálie, Saudské Arábie, Kolumbie nebo Jihoafrické republiky. Téma plagiátorství
se totiž dotýká vysokoškolských institucí napříč kontinenty.
„Z mého pohledu byla nejzajímavější přednáška Phila Newtona o tzv. ghostwritingu – tedy o tom, že student zaplatí někomu, aby za něj vypracoval jeho seminární, bakalářskou či
diplomovou práci,“ upozornil na rozrůstající se problém hlavní pořadatel konference Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D., podle
kterého s tzv. diplomkami na zakázku bojují univerzity nejen
u nás, ale také v anglosaském světě.
V rámci doprovodného programu se účastníci třídenní konference zúčastnili také plavby lodí po Brněnské přehradě s ohňostrojem, výletu na zámek do Lednice či exkurze v brněnském
pivovaru.
Příští ročník mezinárodní konference Plagiarism across Europe and Beyond se v Brně uskuteční v roce 2017. „Do té doby

bychom rádi založili European Network for
Academic Integrity – celoevropskou síť vysokých škol, které aktivně přistupují k tématům akademické etiky, mají zájem si na toto
téma vyměňovat zkušenosti a záleží jim
na tom, aby vzdělávání probíhalo poctivě,“ dodal Foltýnek.
Videa z konference najdete na stránkách
www.plagiarism.cz.

foto: pavel turčínek

Vlaková výstava přilákala stovky
návštěvníků
PR PEF

Malí i velcí příznivci železničních modelů si v červnu mohli prohlédnout třítýdenní výstavu modulových kolejišť v suterénu
budovy X v rámci Mendelovy univerzity v Brně. Výstavu pořádal Ústav informatiky PEF MENDELU ve spolupráci s Klubem
modelářů železnic Brno a zavítalo na ni přes 700 návštěvníků.
K vidění byly dvě modulové tratě, uspořádané z velké části
podle reálných historických podkladů. Železniční nadšenci tak
mohli poznat trať Čejč–Ždánice v měřítku TT a trať Veverská
Bítýška–Kuřim v měřítku H 0. Na obou kolejištích bylo v provozu asi 16 souprav. Milovníci vlakových modelů si na výstavě
mohli vyzkoušet řízení kolejiště díky reálnému dispečerskému
pracovišti JOP. Na kolejišti TT byl přitom simulován skutečný
provoz osobní a nákladní přepravy podle jízdního řádu.
Úspěšná výstava pomohla brněnskému modelářskému klubu vybrat necelých 20 tisíc korun. Pokud jste se v červnu nestihli do Laboratoře řízení kolejových vozidel podívat, nemusíte zoufat. Na další výstavu modulových kolejišť se můžete
těšit opět za rok, pravděpodobně v květnu.
Laboratoř řízení kolejových vozidel

foto: avc
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Matematika se dá učit i jinak –
kognitivně
Karla Trusková

V rámci zvyšování společenské odpovědnosti veřejných institucí bude Provozně
ekonomická fakulta hostit 3. října 2015 mezinárodní konferenci Kognitivní pojetí vyučování matematiky. Hlavním zahraničním
hostem bude absolvent University Columbia (New York) prof. Dr. Meir Ben-Hur, který je jedním z nejvýznamnějších představitelů Feuersteinova institutu. Pod jeho
vedením se rozvíjela výuková centra v Severní Americe, je autorem a spoluautorem
knih a velkého množství odborných článků o metodě Feuersteinovo instrumentální obohacení (Feuerstein Instrumental
Enrichment – FIE).
Jeho dopolední přednáška bude zaměřena na kognitivní důraz při výuce matematiky. Různá témata středoškolské matematiky jsou při výuce pojmově propojena.
Porozumění těmto pojmům a vztah studenta k matematice jsou závislé na kognitivní schopnosti žáků. Bez takového porozumění probíhá pouze bezmyšlenkovitá
a rutinní výuka matematiky standardním
způsobem.
Odpolední workshopy této socio-pedagogické konference se budou věnovat například výuce čtení a psaní v 1. ročníku ZŠ, využití metody FIE při přednáškové činnosti
pro dospělé, aplikaci metody při hodinách
matematiky v praktické škole, využití FIE
při práci v heterogenních skupinách, ale
také životním podmínkám seniorů v České
republice (práce se seniory metodou FIE je
účinnou prevencí mentálních ztrát v pozdějším věku).
Součástí konference Kognitivní pojetí
vyučování matematiky bude vernisáž výstavy interaktivních figurín a fotografií lidí
s Downovým syndromem.
Informace o metodě FIE, přihlášky a podrobný program konference naleznete na
www.centrum-cogito.cz.

Logo instituce Cogito

Dr. Meir Ben-Hur. foto: the feuerstein institute
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Budoucnost ovládání strojů?
Pouhým gestem
Žádný joystick, klávesnice nebo myš, a přesto robotické rameno přesně kopíruje pohyby svého operátora. Právě takový nekonvenční způsob ovládání strojů řešil v rámci diplomové práce jeden ze studentů
Ústavu informatiky na PEF MENDELU. „Na projektu jsem pracoval rok. Zájem o manipulátory ve mně
vzbudil předmět Manipulační technika, a proto jsem si vybral diplomovou práci na toto téma,“ přiblížil
svou motivaci spoluautor projektu Ing. Josef Kolaja.

ústav informatiky pef mendelu

PR PEF

Jednotlivé pohyby rukou operátora snímá senzor, který je automaticky převádí do řídícího počítače. „Tento způsob umožňuje zpřístupnit ovládání robotického ramene i naprostým
laikům. Primárně je ale určený pro manipulaci s nebezpečnými objekty,“ vysvětlil vedoucí technické laboratoře Ing. Vít
Ondroušek, Ph.D., pod jehož vedením projekt vznikl. Stroj tak
v reálném čase dokáže kopírovat pohyby člověka.
Informatici z PEF MENDELU chtějí na projektu alternativního ovládání spolupracovat s Polytechnikou ve Varšavě. „Implementovali jsme i různá bezpečnostní opatření: když se třeba operátor lekne a spustí najednou ruce dolů, tak aby robot
nenarazil do země. Nebo když někdo omylem před operátora
vstoupí, aby se robot sám zastavil,“ doplnil Ondroušek.
Robotický tým Aistorm ale nepracuje jenom na nekonvenčním ovládání strojů. Úspěchy slaví také v rámci robotických
soutěží – jenom za posledního půl roku se účastnil čtyř z nich.
Naposledy si tým Aistorm odnesl z Robotického dne v Praze
ocenění pro 4. místo v disciplíně Ketchup House.1
Aktuálně se informatici z PEF MENDELU věnují také tzv.
analýze obrazu: „Vytvořili jsme dopravníkový pás, nad kterým provádíme analýzu obrazu a zjišťujeme, jaké objekty
se na něm pohybují. Pokud mají nějaký defekt, senzor pošle
1

informaci do řídící jednotky, robot vezme
objekt a automaticky ho z pásu vyřadí,“
uzavřel Ondroušek.
Video s nekonvenčním ovládáním:
www.youtube.com/informatikapef
Další informace o robotickém týmu PEF:
http://aistorm.mendelu.cz/

Dvojice robotů soupeří v hledání a sbírání plechovek s kečupem v rámci předem vymezeného prostoru.
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Krajinářská dílna v komponované
krajině Novodvorsko – Kačina
Pod hlavičkou České společnosti pro krajinnou ekologii (CZ-IALE) se v termínu 24.–26. 4. 2015 konala
již tradiční Krajinářská dílna. Jejím cílem bylo seznámit především studenty krajinářských a blízkých
oborů jednak se zajímavou krajinou, jednak s různými přístupy k jejímu poznání, hodnocení, ochraně,
rozvoji a managementu.
Markéta Flekalová

Hlavním organizátorem krajinářské dílny byl
doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc. z Katedry
fyzické geografie a geoekologie z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze,
spolupracovaly s ním RNDr. et PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D. z Výzkumného ústavu
Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích a Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. z Ústavu plánování krajiny ze
Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity
v Brně. Mezi účastníky byli zastoupeni nejen studenti MENDELU a PřF UK Praha, ale
i kolegové z PřF UK Praha, praxe a místní
znalci.
Krajinářská dílna se odehrávala v komponované krajině Novodvorsko – Kačina
u Kutné Hory. Komponovaná krajina typu
okrasného statku zde vznikala především
v 18. a 19. století pod taktovkou rodu Chot-

implementace Evropské úmluvy o krajině. Tato a další témata
byla předmětem odborné náplně krajinářské dílny, kde se střídaly přednášky, terénní exkurze a praktické úkoly, jako např.
vytipovat potenciálně vhodné stromy k vyhlášení památnými.
Účastníci si odnesli nejen poznání zajímavé a cenné krajiny, ale i pochopení různých zájmů, které se dnes v krajině
prolínají a potřeby jejich sladění při nezbytné péči, chceme-li
ochránit hodnoty daného území a přitom nesnižovat, ale podporovat kvalitu života v něm.

Debata o kompozičních principech a obnově komponované krajiny v centru tzv. Hvězdy v kačinské
bažantnici. foto: markéta flekalová

ků, ale stavěla již na starších barokních základech. V současné době prochází jádro
komponované krajiny, park a bažantnice
u zámku Kačina, rozsáhlou obnovou a krajinná památková zóna Žehušicko, zahrnující
bývalé chotíkovské panství, se zároveň stala modelovým územím pro pilotní projekt

Měření obvodu nejmohutnějšího trnovníku akátu v ČR, stojícího v parku
zámku Kačina. foto: markéta flekalová
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Rosteme s Vámi již 30 let!
Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně je institucí, jejíž kořeny sahají až do 19. století, kdy
byla zřízena Vyšší ovocnická a zahradnická škola (1895). K dalšímu rozvoji vyššího odborného školství
dochází až po 2. světové válce. V roce 1947 zřídilo Ministerstvo školství a osvěty zahradnické studijní
směry. Na hospodářském odboru Vysoké školy zemědělské v Brně byl ustaven vinařsko zahradnický
směr. Mezi lety 1947 a 1952 probíhala výuka v Brně pod patronací pěti nově vytvořených zahradnických ústavů, které byly roku 1950 sloučeny do zahradnické katedry nově vytvořené Zemědělské fakulty. V roce 1952 se zahradnická katedra stala součástí Agronomické fakulty.
PR ZF MENDELU

V akademickém roce 1952/1953 byla Zahradnická katedra detašována do Lednice na Moravě, do uvolněné budovy po Vyšší
zahradnicko-ovocnické škole. Po zániku zahradnicko ovocnické specializace v Praze počátkem padesátých let se stal zahradnický směr na VŠZ jediným v Československu. Roku 1955
bylo čtyřleté studium rozšířeno na pětileté. V roce 1959 bylo
na Agronomické fakultě zavedeno oborové studium a zahradnická specializace se stala součástí fytotechnického oboru.

Pro zajištění provozu zahradnického oboru zřídil děkanát v roce 1963 tzv. lednické
oddělení v čele s proděkanem. V roce 1965
byl zahradnický směr reorganizován v zahradnický obor se specializacemi zahradnická výroba a okrasné sadovnictví a zahradní architektura. Od roku 1965 se součástí Agronomické fakulty stalo Mendeleum, vědecko výzkumné pracoviště se zaměřením na genetiku a šlechtění rostlin,
založené v roce 1912. Od poloviny sedmdesátých let se výrazně zvyšoval počet posluchačů, v roce 1974–1977 byly v Lednici
vybudovány nové studentské koleje Petra
Bezruče. V akademickém roce 1977/1978
byly ze zahradnického oboru vytvořeny dva
studijní obory Zahradnická výroba a Sadovnictví a krajinářství.
Snahy o zřízení Zahradnické fakulty byly
dovršeny v roce 1985. Stalo se tak s účinNěkolik momentek zachycujících výuku i výzkum na
Zahradnické fakultě dokumentuje široké celé spektrum zahradnických oborů, od zahradní a krajinářské
architektury po jakost rostlinných potravinových
zdrojů. Fotografie zcela nahoře zachycuje ateliérovou výuku (prof. B. Wagner). Obrázek vpravo dole
zobrazuje dobovou laboratoř (doc. M. Kyseláková).
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Při pohledu na dobovou fotografii studenta oboru zahradnictví (kolem roku 1984), musíme souhlasit s výrokem: „Chceš-li být
šťasten celý život, staň se zahradníkem“. foto: archiv pr zf mendelu
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ností od 1. září 1985 rozhodnutím vlády ČSSR pod číslem
69/1985 Sb., ze dne 22. 8. 1985. Fakulta byla zřízena jako
Zahradnická fakulta VŠZ v Brně se sídlem v Lednici na Moravě, s federální působností. V letech 1986–1989 byly také
pořízeny insignie Zahradnické fakulty. Prvním děkanem byl
prof. Ing. Vlastimil Fic, DrSc.
Zvyšující se specializace zahradnické výroby vedla v akademickém roce 1987/1988 k zahájení mezioborového studia
Pěstění okrasných rostlin. V následujícím roce bylo otevřeno mezioborové studium Množení zahradnických rostlin
a pětileté studium Biotechnologie v produkci zahradnických
rostlin. Po listopadu 1989 byla zaměření a náplň studijních
oborů, které přešly na pětiletou dobu studia, přizpůsobena

Původní a nové insignie Zahradnické fakulty. foto: archiv pr zf mendelu
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novým společenskoekonomickým požadavkům. V roce 1991 bylo otevřeno studium
Posklizňová technologie a od roku 1993
Zpracování zahradnických produktů. Do výuky byl od roku 1998 zaváděn Evropský kreditní a transferový systém.
V současnosti se na Zahradnické fakultě
uskutečňuje bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium v denní i kombinované formě. V bakalářských studijních
oborech jsou realizovány studijní programy Zahradnictví, Zahradnické inženýrství a Zahradní a krajinářská architektura.
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Aktuální letecký snímek areálu z roku 2015. foto: archiv pr zf mendelu.

Navazující magisterské studium je zajišťováno v programech Zahradnické inženýrství,
Ovocnictví a Zahradní a krajinářská architektura. Doktorské studium se uskutečňuje
v programech Zahradnictví, Horticulture
a Zahradní a krajinářská architektura.
V rámci studijních programů jsou otevřeny studijní obory Jakost rostlinných
potravinových zdrojů, Zahradnictví, Vinohradnictví a vinařství, Řízení zahradnických technologií, Zahradní a krajinářské
realizace, Zahradní a krajinářská architektura a Management zahradních a krajinářských úprav.
V areálu fakulty jsou pro výuku k dispozici účelově zařízené objekty moderní posluchárny, rozsáhlá oborová knihovna, skleníky subtropických a tropických rostlin,
laboratoře, sortimentální výsadby okrasných a užitkových rostlin, zahrady, sady,
vinice. Při výuce a výzkumu je využíváno
nejen Mendeleum Ústav genetiky, které je
od roku 1990 součástí fakulty, ale i unikátní zámecký park a krajina Lednicko valtického areálu, který byl jako nejrozsáhlejší celek komponované krajiny v Evropě

zapsán v roce 1996 do Seznamu míst světového dědictví
UNESCO.
Vědecko výzkumná činnost se věnuje aktuálním tématům.
Dlouhodobě je orientována na šlechtění a selekci ovoce, zelenin, léčivých, kořeninových a okrasných rostlin a testování
jejich odolnosti vůči stresům. Studium, hodnocení a úchova
vybraných zahradnických druhů v kolekci genových zdrojů,
inovace a ekologizace pěstebních technologií, šlechtitelské
programy a zahradnická mechanizace jsou součástí dlouhodobých výzkumných cílů fakulty.
Na specializovaných pracovištích vznikají nové produkty i technologie zpracování a skladování. Důraz je kladen
na skladování čerstvého ovoce a zeleniny, konzervační metody a produkci alkoholických a nealkoholických nápojů.
Významný prostor je věnován chemickým a senzorickým postupům hodnocení kvalitativních parametrů potravin a komplexním systémům řízení jejich jakosti a bezpečnosti.
Specifická oblast výzkumu se vztahuje k zahradní a krajinářské architektonické tvorbě, krajinnému plánování, teorii
a historii zahradního umění. Řešeny jsou významné úkoly
z oblasti kvality a kultury životního prostředí člověka. Výzkumy jsou směřovány do oblastí podle jejich odborného zaměření dotváření urbánních prostorů, výzkum ekologie krajiny včetně studia dřevinných a bylinných vegetačních prvků,
správy a managementu zeleně, či ochrany krajiny ve vztahu
k průmyslu, bydlení, rekreaci a dopravě.
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Proměny městské krajiny 2015
Festival krajinářské architektury a zahradního umění
Mezinárodní konference krajinářské architektury
a zahradního umění
16. 9.–18. 9. 2015, Lednice, Česká republika
Ústav zahradní a krajinářské architektury Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, jako nositel jedinečné
mnohaleté tradice výuky krajinářské architektury a zahradního umění v ČR, si Vás dovoluje pozvat k účasti na festivalu a mezinárodní konferenci tematizujících ideu PROMĚNY
MĚSTSKÉ KRAJINY. Diskuse českých a zahraničních odborníků na dané téma doplněná o bohatý kulturní program se
bude odehrávat v akademické zahradě a dalších prostorách
Zahradnické fakulty MENDELU se sídlem v Lednici, v centru Lednicko-valtického areálu – unikátní komponované krajiny celosvětového významu, která je zapsána na seznam
UNESCO.
Po dobu trvání festivalu a konference se akademická zahrada Zahradnické fakulty sídlící v Lednici promění v dějiště
osvětové a inspirativní výstavy prezentující městské krajiny
z nejrůznějších částí světa, dějiště mezinárodního odborného dialogu k tématu proměn městské krajiny a v neposlední řadě také v dějiště zajímavých doprovodných kulturních
akcí. Hlavním cílem festivalu a konference je podpora zájmu
o městskou krajinu cestou dialogu, osvěty i zábavy.

„Diskuse českých a zahraničních
odborníků na dané téma doplněná
o bohatý kulturní program se bude
odehrávat v akademické zahradě
a dalších prostorách Zahradnické
fakulty MENDELU.“
Ve dnech konání festivalu a konference
se můžete těšit na tematické přednášky,
vernisáž výstavy, netradiční umělecká
vystoupení – performance, ukázky aranžování květin, ochutnávku vín z produkce
Zahradnické fakulty a další zážitky. Těšíme se na shledanou v akademické zahradě ZF v Lednici!
Bližší informace a program naleznete na:
www.urbanlandscapecz.doodlekit.com

Pozvánka na konferenci a festival krajinářské architektury a zahradního umění. zdroj: ústav zahradní a krajinářské architektury zf mendelu
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Úspech stážistky ze ZF MENDELU
na Veletrhu vědy 2015
Katarína Kaffková

Školitelka Ing. Katarína Kaffková (na obrázku vlevo)
se svojí stážistkou ve stánku ZF MENDELU na Velethu vědy v Praze. foto: archiv katarína kaffková

Dňa 22.5. 2015 boly v Prahe na Veletrhu vědy prezentované
výsledky vedeckej práce stážistky Lucie Vencovej s názvom
Obsahové látky v rostlinách tradiční čínské medicíny. Práca
bola súčasťou spolupráce Biskupského gymnázia Žďár nad
Sázavou a Záhradníckej fakulty MENDELU v rámci projektu
Otevřená věda. Vedúcim práce bola Ing. Katarína Kaffková
z Ústavu zelinářství a květinářství. Veletrhu vědy sa zúčastnilo okolo 20 popredných akademických a vedeckých pracovísk
a viac ako 60 študentov stredných škôl, ktoré sa v roku 2014
zapojili do projektu. Počas troch dní prezentácie jednotlivých
riešených tém videlo viac než 8000 návštevníkov. Každý deň
odborná porota vyhlasovala 5 najlepších posterov, a v piatok
bol jedným z nich i poster Obsahové látky v rostlinách tradiční
čínské medicíny. Toto krásne umiestnenie v konkurencii špičkových pracovísk z celej Českej republiky ukázalo, že téma vedy,
výskumu a spolupráce je stále silnou stránkou našej fakulty.

Víkend otevřených zahrad –
Akademická zahrada ZF MENDELU
Viktor Filipi

Již tradičně se Akademická zahrada v areálu Zahradnické fakulty MENDELU se sídlem
v Lednici otevřela veřejnosti v rámci akce
Víkend otevřených zahrad, která se uskutečnila ve dnech 13. a 14. června 2015.
Stejně jako vloni byl i letos pro návštěvníky
připraven zajímavý doprovodný program.
Kromě komentovaných prohlídek zahrady

Ve stínu borovic se návštěvníci mohli oddat meditaci za zvuku gongu
pana Pavla Pražáka. foto: ústav zahradní a krajinářské architektury zf mendelu

Spokojení návštěvníci Akademické zahrady ZF MENDELU. foto: ústav zahradní a krajinářské architektury zf
mendelu

a tanečních vystoupení souboru K. H. Hanzalíkové bylo možné oddat se ve stínu borovic meditačnímu zvuku gongu pana
Pavla Pražáka. Navzdory opravdu tropickému počasí si cestu do srdce kampusu Zahradnické fakulty MENDELU našlo
kolem tří set návštěvníků, kteří zanechali v návštěvní knize
mnoho pozitivních ohlasů. Děkujeme a těšíme se na shledanou zase za rok!
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Mendelova univerzita v Brně
hostila účastníky metalomické
konference
Vlastimil Sochor

Ve dnech 15. až 18. června 2015 se v prostorách Mendelovy univerzity v Brně konala Metalomická
technologická konference. Zabývala se nejnovějšími trendy a strategiemi metalomického výzkumu,
interdisciplinárního vědního oboru systematicky studujícího metalomy, tedy kovy a polokovové ionty
v živých systémech. Konference byla vyústěním projektu Metallomic Scientific Network, který v letošním roce řešili vědci z Laboratoře metalomiky a nanotechnologií Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Finanční prostředky na řešení projektu byly získány
z Mezinárodního visegrádského fondu. Smyslem projektu bylo v rámci zemí tzv. Visegrádské skupiny
vytvořit funkční metalomickou vědeckou síť propojující špičková výzkumná metalomická pracoviště
z České a Slovenské republiky, Maďarska a Polska. Partnery řešitele projektu konkrétně byly Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Univerzita Debrecen a Wroclavská lékařská univerzita.
Záštitu nad konferencí převzal rektor Mendelovy univerzity v Brně prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
První den zazněly na konferenci zvané přednášky prof. Hajo Haase z Technické univerzity Berlín o vlivu zinku na imunitu buněčných funkcí a prof. Juana Hidalga z Autonomní univerzity v Barceloně
o působení metalothioneinu při neuroinfekcích. V dalším přednáškovém bloku, převážně rovněž věnovaném metalothioneinu, vystoupili vědci z Masarykovy univerzity a Laboratoře metalomiky a nanotechnologií Mendelovy univerzity v Brně. Odborný program prvního konferenčního dne zakončila
komentovaná prohlídka provozů hostitelské laboratoře.
Druhý den prezentovali řešitel a partneři projektu zaměření a dosažené výsledky svých pracovišť
s přihlédnutím ke společnému odbornému předmětu zájmu a diskutovali o možnostech budoucí
vzájemné spolupráce při řešení výzkumných úkolů.
Třetí den navštívili účastníci konference Ústav patologické fyziologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, kde se mj. seznámili s výsledky společného výzkumu rakoviny prostaty probíhajícímu
díky spolupráci Masarykovy univerzity a Mendelovy univerzity v Brně.
Čtvrtý konferenční den byl v rámci tzv. kulatého stolu věnován stanovení hlavních společných výzkumných směrů v návaznosti na vytvoření metalomické vědecké sítě, jejímž cílem je nejen úzká vzájemná spolupráce mezi uvedenými vědeckými pracovišti zemí Visegrádské skupiny, ale i předávání
know-how a výměna informací souvisejících se sledovanou metalomickou problematikou. Možnost
recipročního setkávání ať už v rovině přímého kontaktu na pracovních schůzkách, workshopech či
konferencích nebo alespoň zprostředkovaně pomocí technologií nových médií, jako jsou např. telekonference, které byly také v projektu hojně využívány, je neocenitelným pomocníkem při řešení
odborných problémů, s nimiž se výzkumníci setkávají v každodenním životě. Při řešení projektu byly
s úspěchem ověřovány možnosti efektivní, funkčně se doplňující a vzájemně posilující kooperace
a také možnosti účinné koordinace plnění výzkumných úkolů. Řešitel i partneři projektu z tohoto
pohledu spatřují, kromě odborných výstupů vzešlých z projektu (dvousvazkový konferenční sborník, články v odborném časopise apod.), jako jednu z cenných deviz navázání vzájemně výhodné
a obohacující spolupráce, v níž chtějí pokračovat i dalších letech.
Projekt Metallomic Scienticic Network č. 11440027 byl podpořen Mezinárodním
Visegrádským fondem (International Visegrad Fund) – www.visegradfund.org
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KONTAKTNÍ INFORMACE
Řešitel projektu:
doc. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně
Agronomická fakulta
Ústav chemie a biochemie
Laboratoř metaloniky a nanotechnologií
Zemědělská 1, 613 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 545 133 350
E-mail: vojtech.adam@mendelu.cz
Partneři projektu:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie
Oddelenie analytickej chémie
Radlinského 9
812 37 Bratislava
Slovenská republika
Kontaktní osoba: prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
Tel.: +421 918 674 277
E-mail: jan.labuda@stuba.sk
Uniwersytet Medyczny im. Piastów
Śląskich we Wrocławiu
Katedra i Zakład Biomedycznych
Analiz Środowiskowych
ul. Borowska 211
50-556 Wrocław
Polská republika
Kontaktní osoba: dr inż. Marta Kepinska
Tel.: +48 71 784 01 73
E-mail: marta.kepinska@umed.wroc.pl
Debreceni Egyetem
Orvos-és Egészségtudományi Centrum
Bőrgyógyászati Klinika
Nagyerdei krt. 98
4012 Debrecen

foto: archiv laboratoře metalomiky a nanotechnologií
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Podpora povědomí veřejnosti
o významu lesů a řek ve městech
Počátkem tohoto roku byl na FRRMS ve spolupráci se ŠLP ML Křtiny zahájen projekt EHP na podporu
povědomí veřejnosti o hodnotě funkcí lesů a přírodě blízkých koryt vodních toků v zastavěném území.
Skupina odborníků provádí terénní mapování stavu rekreačního potenciálu řek ve 30 městech po celé
ČR. V současnosti je již zmapováno více jak 70 % zájmových lokalit. Souběžně je také zjišťována percepce říčního prostoru obyvateli a návštěvníky měst prostřednictvím dotazníkového šetření. Na dotazník
můžete odpovědět prostřednictvím webových stránek projektu: rafa.frrms.mendelu.cz/cz/dotaznik.
Jiří Schneider, Lucie Dolinová

Dosavadní poznatky z terénních průzkumů podávají informace nejen o konkrétním stavu jednotlivých říčních prostorů, ale rovněž umožňují připravit obecné hodnocení stavu
úseků vodních toků v městském prostředí, využitelné pro
stanovení rámcových zásad péče o tyto významné prvky urbanistického prostoru.
Paralelně s „říčními“ aktivitami jsou připravovány odborné
dotazníky zaměřené na vnímání vzhledu a atmosféry lesních
porostů veřejností (např. jak se návštěvníci cítí v bukových,
dubových a dalších porostech), jak je z rekreačního pohledu vnímána lesní infrastruktura (např. cestní síť) a mobiliář
i postoj k lesnímu hospodaření a významu lesů obecně. Pracovníci ŠLP připravují exkurzní trasy v lesích ŠLP, kde budou
respondenti dotazování na okamžité dojmy přímo v lesních
porostech.
Jedním z hlavních výstupů projektu jsou rovněž mezinárodní vědecké konference, odborné semináře a výstavy fotografií s tématy Význam řek v urbanizovaném prostředí

a Ekosystémové služby lesů, které se uskuteční v březnu příštího roku. Všem cílovým
skupinám jsou pak určeny tištěné publikační výstupy – knihy Řeky ve městech, Funkce a význam lesů a lesního hospodářství
a Školní lesní podnik ML Křtiny. Knihy budou pojaty jako „laické učebnice“. Kromě
slovního výkladu bude hlavním vysvětlujícím nástrojem rozsáhlá fotodokumentace
a využitím ortofotomap.
Bližší informace o průběhu projektu i jeho
výstupům jsou dostupné na http://rafa.
frrms.mendelu.cz v české a anglické verzi.
Rozsáhlou webovou fotogalerii si zájemci
mohou prohlédnout na https://rafa2015.
zonerama.com.
Projekt je podpořen z EHP a Norských
fondů 2009–2014.

Řeky historicky formují urbanistickou strukturu města. Právě na říční prostor jsou vázány místa s vysokým rekreačním potenciálem (Mže ve Stříbře). foto: jiří schneider
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Modelový příklad zjišťování vnímání
lesních porostů:
1) Atmosféra (nálada)
lesního porostu je
a. uklidňující
b. povzbuzující (povznášející)
c. skličující
d. jiná............................
2) Atraktivní nebo pěkné
(pozitivní) prvky lesního
porostu jsou (i více možností)
a. struktura porostu obecně
b. dominantní stromy
(pokud jsou na fotografii)
c. ležící i stojící tlející dřevo
(suché stromy)
(pokud jsou na fotografii)
d. barva listí
e. bylinná vegetace
f. světlo (nebo mozaika světel
a stínů nebo nízký kontrast)
g. počasí (slunečné či
zatažené – vně porostu)
h. otevřená obloha či pohled
ven z porostu
(pokud jsou na fotografii)
i. jiné..............................
3) Negativní prvky lesního
porostu jsou (i více možností)
a. struktura porostu obecně
b. dominantní stromy
(pokud jsou na fotografii)
c. ležící i stojící tlející dřevo
(suché stromy)
(pokud jsou na fotografii)
d. barva listí
e. bylinná vegetace
f. světlo (nebo mozaika světel
a stínů nebo nízký kontrast)
g. počasí (slunečné či
zatažené – vně porostu)
h. otevřená obloha či pohled
ven z porostu
(pokud jsou na fotografii)
i. jiné..............................

Příklad fotografie dokumentující prostorovou strukturu porostu, funkce
lesů i společenské požadavky na les (ŠLP ML Křtiny). foto: jiří schneider

Oslovování respondentů v rámci dotazníkového šetření k vnímání řek
ve městech veřejností (Trutnov). foto: jiří schneider

Název projektu:
Zvyšování povědomí a propagace významu
funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt
vodních toků v městském prostředí jako
součást ekosystémových služeb povodí
Program:
CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby/
Monitorování a integrované plánování a kontrola
v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Finanční mechanismus:
Fond Evropského hospodářského prostoru EHP
Doba implementace projektu:
1. 1. 2015–30. 4. 2015
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Na křídlech Emila Holuba
Cestou plnou trnitých keřů se mezi vzrostlými stromy prohání skupinky opic. Přibližující se, nicméně
stále vzdálené, hučení vody dává tušit neočekávaný zážitek. A pak, jakoby nic, rozkryje se majestát
Viktoriiných vodopádů, stále ohromující jako v dobách Emila Holuba.
Tomáš Dvořák

Pro studenty magisterských programů na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií se na konci roku 2014
vyskytla nebývalá příležitost. Na projektu Eco Fair Trade spolupracuje celá řada institucí včetně FRRMS, přičemž jejich
společným cílem je zvyšování povědomí vysokoškolských

studentů o rozvojové problematice, kdy je
akcentována potravinová bezpečnost a koncept práva na potraviny. Jedním z výstupů
tohoto projektu jsou terénní výzkumy samotných studentů ve vybraných rozvojo„Samotná Lusaka je velmi
evropským městem s propracovanou
infrastrukturní sítí. Hlavní uzly jsou
protkány nákupními centry, kde se dá
zakoupit vše od léků a sim karet
až po boty značky Baťa.“

Místní děti. foto: tomáš dvořák

vých zemích, které budou sloužit jako podklad pro jejich diplomovou práci. Z mého
pohledu naprosto ideální příležitost propojení praxe s teoretickým studiem vyústila v nezapomenutelnou zkušenost v africké Zambii.
Před odletem v polovině března tohoto
roku bylo samozřejmě nutné připravit veškeré podklady pro samotný výzkum. Ve zkratce
bylo mým cílem zmapovat dopad přímých
zahraničních investic do půdy na vybrané
skupiny farmářů. Kromě vytipování vhodných oblastí, přípravy podkladů a navázání prvotních kontaktů bylo nutné ujistit
prarodiče, že se nejedná o stát, kde se vyskytuje či hrozí tehdy mediálně propíraná
nákaza ebolou. Na druhou stranu jsem
opomenul jiné podstatně pravděpodobněji „získatelné“ nemoci.
Samotná Lusaka je velmi evropským městem s propracovanou infrastrukturní sítí.
Hlavní uzly jsou protkány nákupními centry, kde se dá zakoupit vše od léků a sim
karet až po boty značky Baťa. Pakliže jste
odpůrci cedulek s přesně danými cenami
jako já, můžete se pokusit vysmlouvat
lepší cenu na místních trzích či od pouličních prodejců. Ubytování v Lusace jsem si
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Výzkumný tým. foto: tomáš dvořák

domluvil u místních backpackers a byl jsem
nadmíru spokojen. Pokaždé, když jsem se
do hlavního města vracel, neváhal jsem
a ubytoval se znovu zde. Hned druhý den
po mém příletu mě čekala důležitá schůzka
na Ministerstvu zemědělství. Musím přiznat, že bez pomoci zástupců ministerstva
a následně ZARI (Zambijského agrárního
výzkumného institutu) by byl úspěšný
výzkum takřka nemožný. Po třech dnech
schůzek a plánování v Lusace následovalo
stěhování do jižní provincie Zambie, města Choma, které se stalo hlavním stanem
mých dalších aktivit. Právě odtud jsem
vyjížděl ke „svým“ komunitám, které měly
podstatně odlišné zkušenosti se zahraničními investicemi do půdy a bohužel i osudy.
Nejen prací živ je člověk, tudíž jsem si i já
udělal volné víkendy na cestování. Po dalších třech hodinách cestování z Chomy
na jih se dostanete do Livingstone, města
pojmenovaného po skotském cestovateli
D. Livingstonovi, který v roce 1855 objevil
Mosi-oa-Tunya, tedy Viktoriiny vodopády.
Právě toto místo je terčem takřka všech
dobrodružných výprav na jih Afriky a troufám si tvrdit, že Vás nejen pohltí, ale také
na Vás nenechá nit suchou, a to doslova.
V uličkách Livingstonu rovněž narazíte
na bustu muže, který vytvořil první mapu
těchto vodopádů. Ano, mám na mysli českého dobrodruha Emila Holuba. Pokud se
za ním někdy zastavíte, vyřiďte mu ode
mě pozdrav.
Viktoriiny vodopády. foto: tomáš dvořák
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Ze života Univerzity třetího věku
MENDELU
Před dávnými léty vyslovil řecký filosof a státník Solón stále platnou úvahu: „Dokud žiješ, uč se.
Nečekej, že stáří s sebou přináší moudrost.“

Slavnostní vyřazení posluchačů U3V z Brna a poboček proběhlo 19. 5. 2015. foto: martina marková
Soňa Novotná

V duchu těchto slov byla v říjnu 2003 na Mendelově univerzitě v Brně založena Univerzita třetího věku, kterou od samotného vzniku organizačně zajišťuje Institut celoživotního
vzdělávání ve spolupráci s jednotlivými fakultami univerzity.
Akademický rok 2015/2016 je tedy již třináctým rokem, kdy
mohou lidé starší 50ti let na MENDELU studovat. Osvědčení
o absolvování získalo za tuto dobu již téměř 1500 spokojených posluchačů (z toho 550 i z mimobrněnských poboček).
V úterý 19. května 2015 proběhlo v plné aule za účasti
pana prorektora prof. MVDr. Ing. Petra Doležala, CSc. slavnostní vyřazení posluchačů 3. ročníku základního tříletého
cyklu v Brně i poboček v Lednici, Kyjově a Bruntále. Ředitelka
Institutu celoživotního vzdělávání, doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc., poblahopřála všem, kteří toto studium s duševní
svěžestí absolvovali a úspěšně dokončili, a zároveň popřála
i učitelům, aby se vždy setkávali s tak nadšenými a zvídavými
studenty, jakými byli právě tito absolventi. Zástupce z řad přítomných posluchačů, PhDr. Alois Matuška (z pobočky v Bruntále), pak poděkoval vedení MENDELU, Zahradnické fakultě
v Lednici, Klvaňově gymnáziu a Střední odborné škole zdravotnické a sociální Kyjov a Střední průmyslové škole a Obchodní

akademii Bruntál za možnost dále studovat
i v pokročilejším věku. Zvláště poděkoval
všem pedagogům, kteří se s nimi ve svých
přednáškách dělili o své hluboké teoretické
vědomosti a bohaté praktické zkušenosti
a trpělivě odpovídali na jejich dotazy. Převzetím osvědčení a zazněním studentské
hymny Gaudeamus Igitur se zde symbolicky rozloučilo celkem 154 absolventů.
Do univerzitních lavic se však na podzim mnozí z nich opět vrátí, protože budou pokračovat studiem nástavbových
programů Zahrada a zdraví nebo Člověk,
zvíře a životní prostředí. Koloběh života
U3V tak běží stále dál a akademický rok
2015/2016 již klepe dveře. Dne 23. září
2015 bude slavnostní imatrikulací přivítán
nový ročník základního cyklu i poboček.
Do nástaveb je přihlášeno téměř 120 absolventů a na dvousemestrální kurz Naše
zahrádka se těší přes 80 seniorů.
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Univerzita třetího věku MENDELU 2014/2015
(celkem 680 posluchačů)

Nyní na U3V MENDELU studuje celkem
680 nadšených seniorů (ve všech druzích
programů – viz graf) a každý zájemce si
může vybrat z široké palety možností,
kudy se dále ubírat. U3V připravuje kromě
přednášek v rámci základní výuky i nejrůznější krátkodobé či dlouhodobé kurzy
(počítačové, jazykové, kreslení, pilates,
kurz orientálního břišního tance atd.), laboratorní cvičení, terénní cvičení a exkurze. Ve spolupráci s Poradenským centrem
Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU se konají kurzy Relaxační techniky
a Ochutnávka meditace. Mnoho dalších
akcí organizuje rovněž Klub U3V, složený ze
zástupců všech ročníků. Obrovský zájem je
o mimořádné přednášky – posluchači brzy
přivítají Ing. arch. Aleše Svobodu, který
poodhalí další tajemství brněnského podzemí, a z Muzea města Brna PhDr. Lenku
Kudělkovou s historií slavných brněnských
kaváren. V neposlední řadě je nutno zmínit
filozofický kurz Láska k moudrosti v běhu
staletí, vedený doc. PhDr. Ivem Rolným,
Ph.D., seznamující s vývojem filozofického
myšlení od antiky po přítomnost.
U3V MENDELU tento rok slaví 12. výročí
a dle rostoucího zájmu je největším měřítkem úspěchu spokojenost samotných
posluchačů, kteří se řídí heslem, že život
v 50ti nekončí, ale naopak začíná.

Názory samotných posluchačů:
„Všechny přednášky byly velmi kvalifikované, odborné
a moc se mi líbily. Závidím studentům denního studia.“

„Za organizaci a přednášející patří mé velké poděkování,
prostě vše dobře připraveno na vysoké úrovni.“

„Byla jsem s přednáškami velice spokojená. Rozšířila jsem
si vědomosti o ‚problémech‘, které mě velice zajímají.
Přednášející byli vždy milí, ochotně odpovídali na dotazy.
Děkuji, že jsem mohla všechny přednášky absolvovat.“

„U3V MENDELU má nejlepší přednášky v rámci
Brna. Navštěvuji různé U3V od roku 1990.
I po stránce organizační. Díky za vše.“

„Z každé přednášky kurzu Naše zahrádka
jsem si odnesla nějaký zajímavý poznatek.
Velmi přínosný kurz pro zahrádkáře.“

„Přednášky pana doc. Rolného bezkonkurenční,
přednášky se mi velice líbily. Ráda bych pokračovala.“
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Rubrika UIT – Bezpečné heslo
Existuje mnoho jedinců i skupin, jejichž cílem je

Když vstávám před pátou, nemůžu vyrazit na MEN-

získat Vaše data, peníze nebo oprávnění. Pokud

DELU bez ranní kávy. => Kvp5,nvnMbrk. (odhad dél-

jim to nechcete usnadnit, měli byste vytvářet hes-

ky prolomení běžným PC je 51 milionů let)

la tak, aby byla pro útočníky co nejobtížněji pro-

Náš pes Alík má tři roky, ale pořád blbne jako

lomitelná. Heslo tvořené za sebou jdoucími znaky

malý! => NpAm3r,apbjm! (465 milionů let)

(12345), jmény (terezka) či dalšími existujícími
slovy (milacek, genius, mojepc, Banicek, Ostra-

•

va43) rozluští volně dostupný program nainstalovaný na kancelářském počítači během pár vteřin.

použijte jména – tak budete mít v hesle velká
písmena

•

využijte interpunkční znaménka a speciální
znaky (@&#) (na některých systémech může

Chcete-li vytvořit silné heslo, mělo by mít délku
alespoň 8 znaků, samozřejmě čím více, tím lépe.

být jejich použití omezeno)
•

utvořte větu tak, aby počáteční písmena neby-

Použijte velká i malá písmena, číslice a speciál-

la s diakritikou a pokud možno vynechte i slo-

ní znaky (@,!,#,&,;,*…) Jak znaky použité v hesle

va začínající na z a y – na některých přístrojích

ovlivňují jeho sílu, se můžete podívat na obrázku

může být problém diakritiku napsat, a pokud

níže. Postupným nahrazováním některých znaků

budete mít přehozenou klávesnici na anglic-

za podobné nebo písmen za číslice můžete dosáh-

kou, prohodí se Vám i klávesy pro y a z

nout značné bezpečnosti hesla.
Jak silné je Vaše heslo si můžete ověřit například
na stránce:
http://www.speedweb.cz/index.php?akce=pass
Ani zde nedoporučujeme uvádět heslo v jeho přesném znění, avšak vyměnit znaky za znaky se stejnou hodnotou (např. změnit číslice, proházet písmenka, místo vykřičníku otazník).
Hesla raději tvořte tak, abyste si je zapamatovali
a nikde si je neukládejte ani nepoznamenávejte.
zdroj: http://www.speedweb.cz /index.php?akce=pass

Každé heslo použijte vždy pouze pro jediný systém a nikomu ho nesdělujte.

Nejbezpečnější heslo je náhodná kombinace znaků, například tato: ZvpB3:1tjgBdnH. Takové heslo
bude stejný počítač rozlouskávat přibližně 4 miliardy let. Problém ovšem bývá, jak si bezpečné
heslo zapamatovat, protože když ho někam napíšete, příliš tím jeho bezpečnost nezvýšíte…
Jedním z možných způsobů je vytvořit heslo použitím prvních písmen slov z věty, která má pro
nás nějaký význam, a proto si ji lehce zapamatujete. Výše uvedená, zdánlivě nesmyslná kombinace
znaků, byla ve skutečnosti vytvořena z věty: Zbrojovka vloni porazila Beroun 3:1, ten jediný gól Berouna dal nováček Holík (vymyšlená situace).
Můžete využít i skutečnou situaci nebo událost:

PODZIMNÍ KURZY
NA INSTITUTU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
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