MENDEL
GREEN
časopis Mendelovy univerzity v Brně

1 / VIII / 2016

Firmy mají zájem
o spolupráci se studenty
i absolventy
10

AF MENDELU nadělila
studentům portál
AgroContact.cz

20

3

Výměnní studenti
základem
mezinárodního ducha
univerzity

LETNÍ SEMESTR V CENTRU
SPORTOVNÍCH AKTIVIT
STUDENTSKÝ SPORT

SPORT PRO ZAMĚSTNANCE A VEŘEJNOST

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Více než 40 druhů sportů
2 tělocvičny, 2 sály, posilovna, externí sportoviště
Doplňkové sporty přihlášení
na www.kurzy.mendelu.cz
Nové sporty: BĚH, AKROJÓGA, JÓGA
Na léto opět v nabídce: IN LINE BRUSLENÍ
Nově teď v dotované nabídce aktivit
v UISu některé hrazené sporty
Erasmus student welcome

Přes 30 hodin sportu týdně
Široká nabídka sportu pro všechny
Lekce vedené profesionálními instruktory
10 týdnu sportu za studentské ceny
Přihlášení na www.kurzy.mendelu.cz

AEROBIC MIX • AQUA AEROBIC • AKROJÓGA • BADMINTON • BALET • BASKETBAL
• BĚH • BODYFORM • BOSU • FITBOX • FLORBAL • FUTSAL • INDOOR CYCLING •
IN LINE BRUSLENÍ • JÓGA • KARDIOFITNESS • KICK BOX • KINBALL • KONDIČNÍ
A POSILOVACÍ CVIČENÍ • KRAV MAGA • KRUHOVÝ TRÉNINK • LEDNÍ HOKEJ • NORDIC
WALKING • PILATES • PLAVÁNÍ • POWER JÓGA • SPORT V LEDNICI • STOLNÍ TENIS
• STREET DANCE • ŠACHY • TAIJI • TANCE • TRX • VOLEJBAL • ZUMBA • KURZ
V CHORVATSKU • JARNÍ FITVÍKEND
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Mendelova univerzita v Brně má téměř
stoletou tradici, nese jméno, odkaz
i prestiž velkého vědce, nabízí jedinečné studijní obory a specifický výzkum,
může se pyšnit krásným kampusem
v centru Brna, fakultou strategicky
umístěnou na hranicích s Rakouskem
i školními podniky. Co víc si univerzita
může přát – pro internacionalizaci má
ty nejlepší předpoklady. Internacionalizace totiž začíná doma, uvnitř vlastní
instituce.
Jak dokazují články uvnitř časopisu,
zahraničním studentům se u nás líbí
a jejich rostoucí podíl jednoznačně dokazuje velmi solidní potenciál
MENDELU v této oblasti. Internacionalizace ve své komplexnosti má
ale mnohem větší přesah a v ideálním případě se prolíná horizontálně
všemi složkami a součástmi akademického života a stává se přirozenou součástí života a kultury univerzity, do které jsou aktivně zapojeni
všichni akademičtí pracovníci a zaměstnanci školy.
Internacionalizace je vlastně taková chobotnice. Chobotnice, která
se u nás v kampusu zabydlela, lebedí si tu a každé z jejích chapadel
představuje některou z priorit internacionalizace. Jedním z chapadel
je právě výše zmíněná atraktivita pro zahraniční studenty. Dalším je
zprostředkování mezinárodní zkušenosti pro vlastní studenty a hned
vedlejší chapadlo, které si významně žádá pozornost, je jazyková
a interkulturní příprava. Chapadla ale vedou i do přednáškových sálů
a tříd, kde se vyučuje anglicky, často přímo cizinci, do laboratoří
a k počítačům, kde se rozvíjí mezinárodní výzkum. Chapadla chobotnice dosáhnou i do administrativních budov, kde je poskytován servis
v cizím jazyce, a derou se dokonce i na rektorát a děkanáty, kde bojují
o své místo. Péče o chobotnici totiž může znamenat nutnost revize
zaběhlých mechanismů a krmení domácího mazlíčka vyžaduje investici finanční i časovou a klade významné nároky i na lidské zdroje,
na odborné pečovatele.
Každopádně chobotnice tu žije s námi. Přehlížet ji tedy není řešení.
Naopak, zkusme hledat způsoby, aby naše chobotnička prosperovala. Má proto veškeré předpoklady
Michaela Veselá
vedoucí Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace
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Kariérní den 2016
Kariérní den MENDELU vznikl z potřeby více propojit studium a praxi. Cílem je seznámit studenty s firmami a nabídnout
nejen pracovní příležitosti, ale také možnosti stáží a praxí.
Kariérní den pořádají společně všechny fakulty Mendelovy
univerzity pod záštitou rektorátu.

016
2
.
4
.
: 13
0
Datum 9.00–15.0 X
Čas: : budova
Místo

Program akce: prezentace firem na stáncích,
přednášky zástupců firem, workshopy, kariérní
poradenství, focení na CV

Letošní ročník se uskuteční 13. dubna 2016
od 9.00 do 15.00 hod. v budově X Mendelovy univerzity v Brně.

2016
VÍCE INFORMACÍ NA WEBU
KARIERA.MENDELU.CZ NEBO NA FB
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Výměnní studenti základem
mezinárodního ducha univerzity
Začátkem února přivítala naše univerzita nové zahraniční studenty, tentokrát
z 24 zemí světa a potvrdila tím trend rostoucí popularity MENDELU a našeho regionu ve světě. Většina těchto studentů v letním semestru přijíždí na základě programu
Erasmus+ a mezinárodních mobilit v rámci
bilaterálních smluv, což je ukazatel toho, že
se naše meziuniverzitní partnerství úspěšně rozvíjí a jsou aktivně využívaná.

orientaci a integraci), společenské, kulturní, sportovní, poznávací i charitativní akce. V tomto ohledu hraje na MENDELU
kromě činnosti jednotlivých fakult nezastupitelnou roli neutuchající nadšení a týmová práce Oddělení mezinárodních
vztahů a internacionalizace (OMVI), týmu Erasmus+ a mezinárodního studentského klubu (ISC MENDELU).
Právě toto seskupení stojí za organizací integrační akce
zahraničních studentů na MENDELU, tzv. Welcome Week,
což je orientační týden nabitý novými poznatky, vjemy a širokou škálou rozmanitých zážitků a akcí. Kromě představení

Graf počtu studentů ilustrující vzrůstající oblibu MENDELU pro zahraniční studenty k výměnnému pobytu na základě bilaterálních dohod s partnerskými institucemi.

Michaela Veselá, Barbora Floriánová, ISC MENDELU

Spokojení studenti s pozitivní zkušeností
z pobytu jsou tou nejlepší reklamou a efektivním marketingovým nástrojem šířícím
dobré jméno MENDELU po celém světě.
A to doslova. MENDELU totiž dokáže nabídnout opravdu celostní zážitek a integraci
nejen na poli akademickém, ale i ve vztahu
k městu Brnu, našemu kraji a české kultuře. Kromě studia zajímavých a jedinečných oborů a předmětů a kromě možnosti
výuky v angličtině, hraje svoji roli výborný
informační servis, např. díky fungujícímu
buddy systému (propojení cizinců s českým
studentem-parťákem, pomáhajícím v místní

zástupců školy a prohlídky univerzitního prostředí a fakult,
získají studenti vítanou pomoc při vyřizování praktických záležitostí, jako jsou žádosti o průkazy nebo práce s UIS, ale
třeba i kurz základů češtiny, který jim přináší možnost otevření komunikace s veřejností, což je pro vnímání a adaptaci cizí kultury zásadním aspektem. Letos se do uvítací části
nově zapojilo i Centrum sportovních aktivit a doufáme, že se
v následujících letech podaří rozšířit zapojení i dalších univerzitních součástí.
Co dalšího bylo pro studenty v daném únorovém týdnu ještě přichystáno? Velký ohlas sklidily výlety do Lednice s prohlídkou zámku, poznávání Znojma a jeho podzemí, návštěva
vinného sklípku v Lechovicích s řízenou degustací nebo prohlídka Brna v podobě poznávacích her. A tím to všechno teprve začíná. ISC MENDELU si pro zahraniční studenty připravil
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Mezinárodní studenti poznávají Pálavu.

Graf ilustrující národnostní pestrost našich výměnných studentů v akademickém roce 2015/16.

neuvěřitelnou řadu aktivit na celý semestr – od společného
sportování (lyžařský výjezd do hor, beach volejbal, bowling)
přes poznávání České republiky (Pálava, Telč, výlety do přírody) až třeba po charitativní akce v rámci SocialErasmus.
Zahraniční studenti podporují i třetí roli VŠ vzhledem
k prezentaci mezinárodního akademického ducha navenek.
V návaznosti na předchozí úspěchy ve spolupráci s centrem Kociánka se letos rozšíří aktivity např. i na střední školu pro tělesné postižené Gemini Brno, kde studenti kromě

Jedna ze skupin zahraničních nováčků při prohlídce kampusu.

prezentace specifik svých kultur obohatí
také výuku studijního oboru Gastronomie
a přímo se zapojí do ukázek přípravy tradičních pokrmů daných zemí.
Díky členství ISC MENDELU v ESN Network a potažmo Brno United se naši zahraniční studenti mohou propojit také s mezinárodními studenty na ostatních brněnských
univerzitách. Vznikají tak oblíbené meziuniverzitní akce jako je fotbalový Erasmus
Cup (turnaj mezi MENDELU, VUT a MU).
Z přítomnosti zahraničních studentů
na naší škole navíc těží i kmenoví studenti MENDELU nejen skrze zmiňovaný buddy
systém, který pomáhá tvoření sítí kontaktů

1 / VIII / 2016

po světě již během studia a výraznému rozvoji
praktických komunikačních dovedností v cizím jazyce, ale třeba i prostřednictvím akcí
typu Country Presentations, kde studenti
představují své země a kulturu, Mobility
Days, kde se mohou studenti i zaměstnanci
dovědět detaily k univerzitám i přímo fakultám, ze kterých k nám studenti přijíždějí,
nebo International Market, který je spojen
s ukázkou a ochutnávkou tamních specialit.
Jedním z neopomenutelných aspektů je
význam výměnných studentů pro ekonomiku univerzity – kromě vlivu počtu těchto studentů na financování vysokých škol
je zde další přínos – studenti totiž na základě spokojenosti na výměnném pobytu
onu instituci, která jim přirostla k srdci,
doporučují a vychvalují dále i po návratu
do své země a nezřídka se také sami vracejí
na MENDELU, ať už jako stážisti na různá
pracoviště, ale také jako studenti řádného,
většinou magisterského nebo doktorského
studia. V letošním akademickém roce takto
mohla přivítat LDF a PEF několik studentů
z Turecka a Finska.
Přínos působení zahraničních studentů
na univerzitě je neoddiskutovatelný a prolíná se mnoha oblastmi osobních prožitků
i akademického života. Možná až se příště
s některým setkáte, když hledá správnou
kancelář nebo nezná fungování menzy,
zkuste jim dát šanci a podívat se na ně jinýma očima. Očima rovnosti, otevřenosti
a vstřícnosti.
Mimochodem, zmíněné akce jsou doširoka otevřené všem návštěvníkům a mají
sloužit ke zpestření akademického života.
Uvítáme, budete-li tyto akce sledovat nebo
se jich přímo zúčastníte a napomůžete tak
šíření mezinárodní ducha univerzity.
Jedním ze studentů, kteří si pobyt na MENDELU prodloužili z původního zimního semestru až na letní, je Jorge Angel Santana
Malles z Kanárských ostrovů, který u nás studuje na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií.
Jorge, proč sis vybral právě Brno?
O České republice jsem toho moc nevěděl, ale slyšel jsem, že je to pěkná země se
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Tým reprezentující MENDELU na meziuniverzitním fotbalovém turnaji
Erasmus Cup.

Nejen klienti centra Kociánka, ale i ředitel Mgr. Tomáš Komárek, byli mikulášskou akcí našich zahraničních studentů organizovanou ISC MENDELU nadšeni.

Vítězný tým International Market v zimním semestru tvořili studenti
z Mexika.
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zajímavou kulturou a navíc s krásnými ženami a výborným
pivem, tak bylo rozhodnutí jednoduché. Mendelova univerzita v Brně mi nabídla můj obor studia, proto jsem se rozhodl
pro Brno.
Co se ti na MENDELU líbí?
Univerzita má příjemné prostředí a milé, přátelské vyučující.
I když někteří nemluví anglicky, tak se vždy snaží být velmi
nápomocni a chtějí ochotně poradit.
A jak se ti líbí v Brně?
Brno je kouzelné město. Je to město plné studentů a tento
mladý studentský duch jde v Brně cítit kamkoliv jdu. A také
mám rád naši univerzitu, řekl bych tzv. „Mendel world“.
Je zde něco, co se ti naopak na MENDELU nelíbí?
Jediná věc, co se mi moc nelíbí, je situace na kolejích. Většina zahraničních studentů je ubytovaná právě tam, ale není
vždy snadné získat informace v angličtině. Dostáváme se tak
občas do nepříjemných situací jen na základě neporozumění.
Doporučil bys dalším studentů výměnný pobyt Erasmus+
na Mendelově univerzitě v Brně?
Ano, rozhodně ano! Chválím, kudy chodím.

S C eventcalendarsummer2016

TUE

WED

THU

1

2

3

4

5

8

9 Warm-Up Welcome City
evening Flag party Game

10

11

12

16

15

Dishes
exchange

22

23

18

17 International
Market
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

25

24 Lilybomb
party

29
1

7

14

Ski
trip

21

28

SUN

MON

TUE

WED

6

7

April

A

P

R

13

14

Sport
activity

19

20

21

ˇ
11 Spilberk

26

27

28

F

Social
Erasmus

Sport
activity

FRI

8

15

Ski
trip

22

29

City
Easter
for kids underground
tour

2

3

Erasmus
night

10

9

Country
Presentation

16

Tram
Party

17
24

23 Karaoke
night

31

30 International
Students
Ball

4

SAT

E
5

B
6

13

11

12

18

19

20

26

27

25

free
day

M

A

Ski
trip

R

4

THU

FRI

7

5

6

12

13

14

18

19

20

Beer
Marathon

25

26

27

Boat
party

Celebrity
party

Brno United Country
castle tour yougives
wings presentation

2

Sport
activity
9

3

21

28

3

8

9

10

15

TelCˇ
trip

12

Erasmus
Awards

17

18

23

24

25

30

31

16

22

23

29

Pálava
trip

Flip Cup

Erasmus
cup

16

2

5

11

SUN

1

6
eve and
4 BBQ
Flunky Ball Majáles

10

SAT

30
7

Majáles

17
24
1free
day

8

13

14

15

Hawaiian
Goodbye
party

20

21

22

26

27

28

29

19

M

A

www.iscmendelu.cz

MON

Y

Mendelu Erasmus Students-Brno 2014/2015

I

S prací se zahraničními studenty má několikaletou zkušenost také ICV MENDELU
v rámci intenzivních přípravných kurzů češtiny pro cizince. Jak již bylo řečeno, dobrá
znalost českého jazyka je pro tyto studenty
klíčová a nezbytná zejména v jejich dalším
studiu na některé z vysokých škol v České republice. Ve většině případů se jedná
o studenty ze zemí, jako jsou Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Kazachstán a řada dalších.
Za dobu jejich studia v přípravných kurzech
češtiny pro cizince mají dostatek příležitostí s adaptací na místní prostředí a využití potenciálu, který jim MENDELU nabízí.
Kromě řádné výuky na těchto přípravných
kurzech, testování znalostí v průběhu studia a Závěrečných zkoušek probíhají i další
akce, jakými jsou Úvod do studia, různé exkurze a výstavy v areálu MENDELU i mimo
něj, navazování kontaktů se studenty jiných
oborů a fakult prostřednictvím výměnných
stáží, „Den her aneb výuka češtiny trochu
jinak“, tematická výuka (významné dny, jubilea) a jiné.
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Sexuální násilí na českých
univerzitách: proč se o něm nemluví
a co s ním
Případy sexuálního obtěžování, znásilnění a jiných podob
sexuálně motivovaných útoků, zmiňované v poslední době
v médiích v souvislosti s americkou akademickou půdou,
rozdmýchaly téma, které čekalo na svou pozornost už dlouho. Přestože i v prostředí českých univerzit není tento fenomén ničím ojedinělým, nemluví se o něm vůbec. A odtud
se odvíjí bludný kruh na sebe navazujících příčin a důsledků, které dosud brání popsaný problém v České republice
efektivně řešit.
K projevům sexuálního násilí patří nejen nedobrovolný pohlavní styk vynucený pod pohrůžkou násilí, ale také nevhodná
a urážlivá gesta, slovní narážky nebo sexuální nátlak z pohledu autority. Vysoké školy, kampusy a koleje vytváří specifický
prostor, kde se mohou studenti s násilnou zkušeností potkat.
Velká fluktuace osob, nedostatečná bezpečnostní opatření,
vyšší míra anonymity i početné studentské večírky se přidávají na stranu příležitostí k sexuálním útokům.
„Víme, že se to děje, a zároveň také, že to napadené studentky mnohdy z různých důvodů neohlásí a nevyhledají ani
odbornou pomoc,“ sdělila Jitka Čechová, ředitelka a psycholožka Persefony – organizace řešící problematiku domácího
a sexuálního násilí. Oběti sexuálního násilí přitom mají právo oznámit vše na policii a právo na to, aby se jim dostalo
odborné pomoci podle zákona o obětech trestných činů. Bohužel z praxe vyplývá, že musí překonat spoustu překážek,
než se odhodlají čin nahlásit. O svých právech z postavení
oběti trestného činu zase často neví.
„Všichni jsme už slyšeli mýtus o tom, že se ‚neměla
tak vyzývavě oblékat a pít ten alkohol‘. Nic z toho ale
neopravňuje jinou osobu páchat násilí. Předsudky
společnosti bagatelizují závažnost celé problematiky.“

Za bariéru lze považovat strach ze svedení odpovědnosti
na oběť samotnou. Všichni jsme už slyšeli mýtus o tom, že se
„neměla tak vyzývavě oblékat a pít ten alkohol“. Nic z toho ale
neopravňuje jinou osobu páchat násilí. Předsudky společnosti
bagatelizují závažnost celé problematiky. Další důvod pro neoznámení je, že se násilí odehrálo ze strany někoho blízkého
a oběť může mít zábrany „mu ublížit“. Někdy se navíc obávají

průběhu případného trestního řízení, který
si často představují zkresleně, kvůli nedostatku adekvátních informací.
Zmíněné okolnosti hrají významnou roli
při rozhodování sexuální násilí ohlásit. Proto pravděpodobně zůstává většina případů
neoznámena, oficiální statistiky nejsou vypovídající, policie nemá podnět něco řešit,
o problému se veřejně nemluví a kruh se
uzavírá. Oběti trestného činu by však měly
vědět, že mohou vyhledat odbornou pomoc bez toho, aby útok oznámily policii.
Osoby, kterým se stalo příkoří v sexuální oblasti, se podle zákona o obětech
trestných činů z roku 2013 řadí mezi tzv.
zvlášť zranitelné oběti a mají právo na poskytnutí bezplatné odborné pomoci. To
znamená, že mohou využít psychologické,
sociální a právní poradenství, které nabízí
subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. Cílem
je, aby se k lidem v obtížné životní situaci,
kdy musí čelit traumatické zkušenosti, dostala citlivá podpora v rovině psychologické i právní, a zabránilo se tak sekundární
viktimizaci. Konkrétně jde třeba o psychoterapie a poskytnutí právních informací,
které obětem pomohou rozhodnout se, zda
trestní oznámení podat nebo ne. Odborníci
je seznamují s předpokládaným postupem
v případě trestního řízení a s jejich právy
vyplývajícími ze zmíněného zákona.
Při podání trestního oznámení a při výslechu mají zvlášť zranitelné oběti právo zvolit si, jestli si přejí být vyslechnuty mužem
nebo ženou, stejně jako na citlivý a ohleduplný přístup. Mohou si vybrat důvěrníka,
který je doprovází při výslechu. Dále mohou požádat o zabránění přímého kontaktu s pachatelem po dobu trestního řízení.
Mimo jiné mají oběti trestného činu právo na ochranu soukromí po celou dobu
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trestního řízení a také být na žádost informované o změnách průběhu výkonu trestu v případě odsouzení pachatele. Mezi
ostatní se řadí právo na ochranu před
hrozícím nebezpečím, druhotnou újmou
a v individuálních případech právo na peněžitou pomoc státu.
Kromě poradenství nabízí subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci
konkrétní právní pomoc v podobě sepsání
právních podání a v odůvodněných případech i bezplatného zastupování u soudu.
V registru poskytovatelů pomoci, který
je přístupný z portálu justice.cz, si oběti

trestných činů mohou vyhledat příslušné odborníky např.
podle místa bydliště.

V Brně, resp. v Jihomoravském kraji, takovou pomoc
mj. poskytuje výše uvedená organizace Persefona.
Pro zájemce o poskytnutí služby je k dispozici
e-mail: poradna@persefona.cz
nebo telefon: +420 737 834 345,
kde si mohou domluvit osobní konzultaci.
Více informací je k vidění na webu www.persefona.cz.

Přednáška jako nástroj osvěty
Jan Záhora

Minulý rok na podzim proběhla na naší univerzitě přednáška nesoucí název Ochrana
zvířat vs. trofejový lov, kterou pořádalo
o. s. Prales dětem, přímo reagující na diskutovanou jarní přednášku Michaely Fialové, zaměřenou pro změnu na trofejový
lov jako prostředek pro ochranu zvířat.
U jakékoli jiné instituce, než vysoké školy,
by tento vývoj mohl vypadat jako názorová nejednotnost a obrátka o sto osmdesát
stupňů. U univerzit je to naopak ukázka
zdravého a vítaného děje předkládání dané
problematiky z více než jednoho pohledu;
univerzita jako taková dopřává svým posluchačům možnost volby a tvorby vlastního
názoru. Nelze ale opomenout důležitou
poznámku, obě přednášky by pak měly být
koncipovány podobně a na úrovni důstojné
akademické půdy.
Přednáška slečny Fialové byla postavena jako cestovatelská se specifickým zaměřením na lov a jeho odlišnosti, v souvztažnosti k danému státu. Přednáška
Radka Klimeše, předsedy organizace „WildAfrica Save African Animals“, proběhla
na jiné vlně, sami organizátoři celé akce,

v čele s panem Michalem Jeglíkem, upozorňovali na to, že
byla zaměřena na city. Tato citová zaměřenost a celé koncipování přednášky, jako démonizování všech lovců, postupně
vedoucího k jejich veřejnému odsuzování jako psychopatů,
vedla k tomu, že první polovina veřejné diskuze vypadala
jako vesnická taškařice. Z obou dvou názorových táborů zazněly ostré invektivy, které byly na osobní úrovni. A přednáška tak absolutně dehonestovala samu sebe. Pro uvržení
„Z obou dvou názorových táborů zazněly ostré invektivy,
které byly na osobní úrovni. A přednáška tak
absolutně dehonestovala samu sebe.“
do absolutního patosu pak přednášející pustil dvě srdceryvná videa, ve kterých například účinkovala herečka utíkající
savanou s dítětem v náručí, která pak byla střelena do zad
a při umírání se transformovala ve sloní samici.
Nechci se zde věnovat posuzování organizátorů přednášky, jejího obsahu, ani posluchačů, jen si dovolím myšlenku,
že mám-li přednášet o problematice a svou přednáškou problematice pomoci, měl bych se v rámci přednášky, jako nositel myšlenky, snažit působit co nejvlídněji, aby si posluchači
nespojovali záporný názor na přednášejícího, se záporným
názorem na problematiku. A to jak v rámci veřejných osvětových přednášek, tak v rámci běžné vysokoškolské výuky.
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AF MENDELU nadělila studentům
portál AgroContact.cz
„Pojďte studovat AF, dobře se uplatníte v praxi“ či „Studujte Agronomickou fakultu, budete ministrem“. To jsou
populární věty, kterými v tomto období končíme prezentace
Agronomické fakulty na středních školách. Jejich cílem není
pouze přesvědčit budoucí maturanty k tomu, aby si podali
přihlášku ke studiu na fakultě, ale také ukázat jim možnosti
jejich budoucího uplatnění v praxi. Za tímto účelem vznikl
v roce 2015 na AF MENDELU specializovaný portál pracovních příležitostí s názvem AgroContact.cz. Zeptali jsme se
duchovního otce této myšlenky, proděkana doc. Ing. Radima Cerkala, Ph.D., jaký přínos pro budoucí absolventy
od portálu očekává.

Prezentace portálu AgroContact.cz. na akci Kafé
pod platanem (22. září 2015). foto: martin havlát

PR AF MENDELU

Nejčastější otázku, kterou si zájemci o studium kladou, je výběr studijního směru, resp. oboru, v souvislosti s perspektivou
uplatnění se na trhu práce. Jak ukazuje současná praxe, popularita oblíbených humanitních oborů klesá a naopak narůstá
poptávka po absolventech technických oborů. Je to logické,
vždyť v uplynulém desetiletí byl téměř každý druhý absolvent
vysoké školy produktem fakulty výše zmíněného zaměření.
Výrobní praxe, zemědělskou nevyjímaje, se proto dlouhodobě setkává s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil.
V čem tedy může AgroContact.cz absolventům konkrétně
pomoci?
To není otázka jen portálu samotného, ale souhrnu aktivit,
které na fakultě realizujeme. Jejich hlavním cílem je soustředit veškeré poptávky firem po absolventech na jednom místě, přehledně s dostatečnou vypovídací schopností a možnostmi výběru na základě relevantních kritérií. Dalším cílem
je nabízet studentům v rámci studia praxi tzv. na míru a tím
zvýšit jejich konkurenceschopnost mezi ostatními absolventy. V neposlední řadě je to snaha poskytovat našim studentům ještě před ukončením studia poradenství a usnadnit jim
tak orientaci v těchto nabídkách, resp. doporučit jim pracovní pozici na základě jejich preferencí a schopností.
Kde se tento nápad zrodil?
V podstatě to není nic nového. Prvotním impulsem byl zejména přístup MŠMT k rozpočtování finančních prostředků pro
vysoké školy, kde jedním z výpočtových kritérií se značnou
váhou je ukazatel uplatnitelnosti absolventů jednotlivých fakult na trhu práce. Inspirací byly také zahraniční vysoké školy,
které se studenty a absolventy pracují mnohem intenzivněji,

než je tomu v ČR. V letech 2014 a následně
i 2015 se naskytla příležitost podpořit myšlenku práce se studenty z prostředků institucionálního plánu univerzity, tak jsme
toho využili.
Uplatnitelnost absolventů opouštějících
fakultu je kritérium, které zohledňuje
pouze ministerstvo?
Zdaleka ne. Stále více je vnímána veřejností jako odraz atraktivity a potřebnosti
odborníků v jednotlivých oblastech národního hospodářství. Nás pochopitelně zajímá tento ukazatel hned z několika důvodů – ten primární už byl zmíněn. Jsou zde
ale také aspekty konkurenční a řekněme
prestižní. Např. když promlouváme k našim potenciálním studentům nebo jejich
rodičům tak se ptají, jak je to s uvedeným
ukazatelem na jiných univerzitách, resp.
fakultách a oborech.
Vraťme se k portálu AgroContact.cz. Jak
silným nástrojem v této situaci pro fakultu může být?
Správně řečeno – je to pouze nástroj, přesněji jeden z mnoha nástrojů. Dnes existuje
několik konkurenčních pracovních portálů s desítkami tisíc nabídek práce, brigád,
stáží, firemních programů apod. Každý přitom zaujme něčím jiným. V případě našeho
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Titulní strana portálu AgroContact.cz.

portálu AgroContact.cz garantujeme právě
tu oborovou specifičnost. Pokud tedy firma nebo podnik bude poptávat pracovní
sílu vzdělanou v oboru zemědělství nebo
oborech příbuzných, umístí inzerci na tento portál. Pravděpodobnost, že najde absolventa s odpovídající kvalifikací, se tím
značně zvýší.
Jak dojde k provázání pracovní nabídky
s poptávkou?
Studentská registrace i registrace s možností umisťování inzerce na portálu firmami jsou zcela zdarma. Pokud student aktuálně nebo v blízkém časovém horizontu
hledá pracovní místo, brigádu, stáž apod.
v určitém oboru, vyspecifikuje tento požadavek ve svém portálovém profilu. Jakmile se na straně nabídky objeví relevantní
záznam, tyto se spárují a student je prostřednictvím e-mailu na tuto skutečnost
upozorněn. Podobně mohou se souhlasem registrovaných studentů vyhledávat
vhodné adepty i zaměstnavatelé.
Řekněme, že ze strany studentů zájem
o tuto službu očekáváte i díky propagaci
na fakultě. Jak je to ale na straně firem?
Součástí našich aktivit je také spolupráce
s potenciálními zaměstnavateli. Ta zde byla
historicky, ale v poslední době sílí, protože

začíná být i pro firmy velmi zajímavá. Vytipovat a následně
vychovat pracovníka „na míru“ je teď úkolem nejednoho personálního oddělení. Ty se zaměřují na projekty dlouhodobé
spolupráce se vzdělávacími institucemi, ve které vidí podobně
jako my velký potenciál. Důkazem toho jsou nedávno navázané
spolupráce s několika klíčovými zaměstnavateli v pro nás důležitých oborech a stále přicházející nabídky na spolupráce další.
Nabízí portál AgroContact.cz studentům nebo firmám ještě jiné služby?
Pochopitelně nespoléháme pouze na propojení nabídky a poptávky. Do celého procesu vstupuje již zmíněný lidský faktor v podobě poradce. V rámci portálu vznikají také zajímavé
články, rozhovory s úspěšnými absolventy, reportáže z různých akcí nebo se na něm objevují relevantní články přebírané
z jiných médií. Aktivní jsme také na facebooku, participujeme
na přípravě univerzitního kariérního dne (dříve veletrhů pracovních příležitostí), podíleli jsme se na druhém ročníku akce
Kafé pod platanem atd. Do budoucna by měl portál sloužit také
jako zdroj informací pro různé ankety, statistiky a podobně.
Nabízí se otázka – co „zahraniční“ aktivity portálu AgroContact.cz?
Portál bude mít v polovině tohoto roku anglickou jazykovou
mutaci. Tím ho zpřístupníme také zahraničním studentům naší
fakulty. Co se týká zahraničních firem tak zde spolupracujeme zatím jen s několika nadnárodními společnostmi, které ale
poptávají kvalifikované pracovníky do svých řad i v zahraničí.
Podílejí se na aktivitách portálu AgroContact.cz také sami
studenti?
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Samozřejmě ano, a to nejen v pozici příjemců informací z portálu. Studenty se snažíme zapojovat hned do několika aktivit –
např. různých firemních soutěží, kde reprezentují naši fakultu,
spolupracují také na přípravě prezentačních akcí a veletrhů,
propagaci, správě a aktualizaci portálu. Nakonec právě jim je
určen tento portál a to, že mají možnost podílet se na jeho
vývoji a aktualizaci, vnímáme jako velký přínos.
Od spuštění portálu AgroContact.cz uběhl už nějaký čas.
Jak toto období hodnotíte?
Portál byl spuštěn v testovací verzi na akci pořádané pro
studenty prvních ročníků naší fakulty s názvem Kafé pod
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platanem, která proběhla v září 2015 (viz
foto č. 1). Zde byla poprvé představena
struktura a funkcionalita portálu. Ohlas
byl překvapivý. Studenti se zajímali především o možnosti stáží a praxí v rámci
studia. Navíc jsme se s většinou shodli,
že rozhodně není brzy řešit jejich budoucí uplatnění v praxi již na počátku studia.
K ostrému spuštění došlo následně v období konce roku 2015 – byl to takový malý
vánoční dárek Agronomické fakulty našim
studentům.

Detail pracovní nabídky na portálu AgroContact.cz.

Pozvánka na veletrh TECHAGRO
Ve dnech 3.–7. dubna se budeme prezentovat na nejnavštěvovanější výstavě brněnského výstaviště TECHAGRO,
ANIMAL VETEX, SILVA REGINA, BIOMASA.
Přijďte navštívit náš stánek v pavilonu C a přiveďte s sebou
své kolegy.
Pro návštěvníky budou připraveny nejen informace o studiu na naší univerzitě, ale i ukázky práce studentů, nabídky

spolupráce a poradenství a nebudou chybět
ochutnávky z poloprovozů Ústavu technologie potravin AF.
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Jaký je život v Litvě?
Studenti PEF tvořili v rámci programu MAC2Kaunas
manuál pro integraci
Eva Abramuszkinová Pavlíková, Dominika Langová

V polovině října sedm studentů Provozně ekonomické fakulty reprezentovalo MENDELU
v programu Managing Across Cultures, který
se letos konal v litevském Kaunasu. Jednalo
se o týdenní program plný zajímavých přednášek a exkurzí, ale i intenzívní studijní zátěže ve smíšeném interkulturním prostředí studentů a pedagogů ze Španělska, Litvy, Belgie
a Německa. Přestože studenti hradili většinu nákladů spojených s tímto pobytem, jejich získané dovednosti a znalosti byly nejen
oceněny kredity na PEF, ale zejména se staly
nedocenitelnou životní zkušeností. Program
MAC2Kaunas byl spoluorganizován v rámci Businet, kterého je PEF členem, a volně
navazoval na několik předcházejících intenzívních programů v Turecku, v Litvě, na Slovensku i v Brně koordinovaných PEF a hrazených z ukončeného programu Erasmus.
„Naše reputace jakožto Čechů i studentů Mendelovy univerzity v Brně značně
vzrostla a těšíme se přízně nejednoho kolegy,“ hodnotí výsledky programu Richard,
jeden z účastníků. Česká delegace podle něj
měla velký úspěch napříč programovými
skupinami i národnostmi. Účelem programu bylo seznámit mladé lidi s pracovním
prostředím, ve kterém se setkají s lidmi
s jiným smýšlením, souborem hodnot a priorit. V osmičlenných skupinách smíšených
národností se studenti seznámili s městem
Kaunas, školským systémem, místní mentalitou a zavítali i do litevské domácnosti. Získané informace zpracovala každá skupina
do prezentace, která poté mohla být předána imaginárnímu budoucímu zaměstnanci
litevské firmy a pomoci mu tak s integrací.
České delegaci významně pomáhala Eva
Abramuszkinová Pavlíková a to jak s přípravou, tak v průběhu programu. Studenti
nejlépe hodnotili zlepšení jazykové úrovně, spolupráci v mezinárodních skupinách

a získání nových přátel. Další ze zúčastněných studentů, Adam,
mluví o jednom z nejlepších zážitků: „Pokud bych mohl někomu něco říct o MAC2anywhere, bylo by to: jeď!“
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Umím se prosadit
a přitom se chovat odpovědně!
Tento trend razí Ústav managementu
Provozně ekonomické fakulty!
Sylvie Formánková

Společenská odpovědnost již přestává být tabu či přehlížené téma ze strany mnoha kritiků. V současné době je na odpovědné chování ve všech směrech lidského, podnikového
i veřejného života kladen velký důraz a to jak v České republice, tak v zahraničí. Ústav managementu již nějakou dobu
společenskou odpovědnost zkoumá. Na konci loňského roku
(2015) se jeho členům podařilo získat grant z Norských fondů
(pozn. „Institutional Cooperation in Responsible and Sustainable Education“) ve spolupráci s norskou Hedmark University College na téma odpovědného a udržitelného vzdělávání.
Projekt se zaměřuje na porovnání společenské odpovědnosti
na Provozně ekonomické fakultě, MENDELU v Brně a Faculty of Business Administration, Hedmark University College.
Členky ústavu, které se touto problematikou zabývají, ovšem

Absolventi speciálního kurzu společnosti "Umím se prosadit"

Studenti na předvánočním charitativním bleším trhu

nechtějí zůstat pouze u „papírů“ a bádání, snaží se o aplikaci těchto principů také
v praxi. Snaha o odpovědný přístup ke svým
stakeholderům vyústila v zajímavou spolupráci – propojení výuky, podnikové praxe
a neziskového sektoru. Jedním z realizovaných projektů byla například spolupráce
se společností „Umím se prosadit“, která
probíhala formou zapojení expertů z praxe
do výuky dvou předmětů. Mimo jiné měli
studenti těchto předmětů možnost navštěvovat speciální večerní kurz zaměřený
na úspěšnost absolventa v praxi a na tzv.
„umění se prosadit ve své profesi“. Tato
spolupráce byla velice úspěšná a studenti
si kromě certifikátu odnesli přidanou hodnotu, kterou v budoucnu zcela jistě ocení.
Potenciál studentů manažerských předmětů není rozvíjen pouze formou studia a speciálních kurzů, ale také účastí
na praktické aplikaci svých dovedností,
které nabili během studia. Studenti předmětu Manažerské dovednosti tak byly
v zimním semestru zapojeni do kompletní přípravy akce „Vánoční Blešák“ – tedy
blešího trhu organizovaného na podporu
9 neziskových organizací. O schopnostech
studentů a jejich vedení není pochyb, neboť celková částka vybraná na charitativní
účely byla 56 000 Kč. Jednalo se o první
ročník této akce a vzhledem k úspěšnosti se návštěvníci mohou zcela jistě těšit
na její opakování v dalším roce.
Společenská odpovědnost by neměla být
dle slov Sylvie Formánkové (pozn. vedoucí
týmu řešící společenskou odpovědnost) pouze novým trendem v podnikové sféře, nýbrž
samozřejmostí ve všech oblastech lidského
života. „Provozně ekonomická fakulta vychovává budoucí manažery, zástupce podniků
a měla by jim být vzorným příkladem. Nelze
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tzv. kázat vodu a pít víno!“ I když v případě Ústavu managementu je víno právě
oblíbeným tématem a to nejen v oblasti výzkumu. Zde se členové ústavu podílí
na pozitivní změně ve společnosti tvorbou
podkladových materiálů pro novelizaci zákona o vinohradnictví a vinařství ve smyslu
trestní odpovědnosti za prodej falšovaného vína. „Je zapotřebí ukázat studentům,
že se lze v životě prosadit a přitom se chovat odpovědně!“

Studentka předává finanční výtěžek z charitativní akce jedné z neziskových organizací

Mendelova univerzita v Brně –
partner v projektu FairTax
Danuše Nerudová

FairTax představuje mezinárodní výzkumný projekt, který koordinuje švédská Umeå University.
Úlohu hlavního koordinátora celého konsorcia
převzala přední švédská vědkyně v oblasti daňového práva prof. Åsa Gunnarsson. Projektové konsorcium FairTax sdružuje přední vědce z 11 univerzit, které se zabývají mezinárodní fiskální politikou
z interdisciplinárního hlediska. Hlavním cílem projektu je navrhnout Evropské komisi doporučení,
jak mohou reformy v oblasti spravedlivé a udržitelné daňové a sociální politiky přispět k růstu
ekonomické stability členských zemí EU. Provozně
ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
je jedním z partnerů v projektu. Český tým vědců
složený především z pracovníků Ústavu účetnictví
a daní, ústavu ekonomie a ústavu statistiky a operačního výzkumu pracuje na doporučeních pro Evropskou komisi, jak podpořit udržitelnost a konkurenci prostřednictvím harmonizace a koordinace
korporátních daní v Evropské unii.

Vedoucí českého výzkumného týmu doc. Ing.
Danuše Nerudová, Ph.D. objasňuje, že „Cílem
projektu je vytvořit doporučení, jak na straně jedné mohou reformy v oblasti spravedlivé
a udržitelné daňové a sociální politiky přispět
k růstu ekonomické stability členských zemí EU,
a na straně druhé, jak mohou přispět k podpoře ekonomické rovnosti a bezpečnosti, posílení
harmonizace a koordinace daní a sociální inkluze. Nedílnou součástí výzkumu je taktéž zodpovězení otázky, jak tyto reformy mohou přispět
k prohlubování evropské ekonomické a měnové
integrace, a rozšiřování vlastních příjmů zdrojové základny EU“.
Projekt FairTax je financován z vědeckovýzkumného a inovačního rámcového program Evropské
unie HORIZON 2020, jako jedno ze čtyř konsorcií
v projektové výzvě EURO-1-2014 – Pružná a udržitelná hospodářská a měnová unie v Evropě.
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Studenti PEF si vyzkoušeli
Law Game
Již po několikáté se mohli studenti PEF zapojit do mezinárodní hry ověřující znalosti práva EU, tzv. Law Game. Organizaci zajišťuje Ústav práva a humanitních věd ve spolupráci s několika zahraničními institucemi z Belgie, Nizozemí,
Německa a ČR. Tato hra je podporována sítí Businet, jíž
je PEF členem a motivuje studenty k aktivní mezinárodní
týmové spolupráci.

Eva Abramuszkinová Pavlíková, Dominika Langová

Někdy v průběhu listopadu se dostal Richard Mazúr k informaci, že se 9. 12. koná jakási Law Game, která bude mít
za cíl na tři hodiny zapojit studenty z různých zemí do problematiky evropského práva. Škarohlíd by se sice mohl ohradit známým faktem, totiž tím, že naše univerzita nemá právnickou fakultu a tím pádem naši studenti nemají v takové
hře místo, ale dodatek pozvánky: vyžadovaná pouze základní znalost evropského práva, by ho určitě umlčel. Nicméně
by se časem prokázalo – stejně jako to bylo v Richardově
případě, že na tom něco bude. Po prvních seznamovacích
větách se dozvěděl, že jsou jeho dočasní kolegové skutečně
studenti práva, mají všichni nachystané učebnice i zákoníky
a tato hra je pro ně způsob, jak si ulehčit zkoušku. Richard
si oproti tomu v zasedací místnosti nejvyššího patra budovy
Q liboval jak je to fajn popovídat si anglicky a to bez papíru
či psacích potřeb.
„Zpočátku jsme s krásnou Belgičankou a stojicky klidným
Nizozemcem přemýšleli jak je možné, že ze všech lidí má
zpoždění a technické problémy zrovna Němec a zda-li pak
se to projeví i na časovém rozvrhu hry,“ říká Richard Mazúr.

Vše se nicméně rychle vyřešilo a hry začaly s pouhým pětiminutovým zpožděním.
„Snažil jsem se něco dělat. Něco užitečného. Po první otázce: „je možné v Německu mít polskou firmu, která se bude řídit
polským právem?“ jsem měl trochu pocit,
že škarohlíd měl skutečně pravdu a já se
hnal někam, kam nepatřím. Snažil jsem se
být užitečný. Ke konci první otázky jsem
se domníval, že následující otázky nemůžu
zvládnout a zároveň si zachovat psychickou stabilitu, popisuje své pocity. Nicméně
překvapil sám sebe, když začal objevovat
důležité „direktivy“ a citovat pasáže, které
se zdály být k věci. Jak už tomu tak v současném studentském životě bývá, schopnost vyhledávat na internetu spojená se
znalostí angličtiny byla mocným nástrojem
a umožnila Richardovi stát se regulérním
členem týmu. Instrukce tedy nakonec nelhaly a i člověk, který má vlastně znalosti
evropského práva nulové se mohl bez potíží zapojit a být v této soutěži plnohodnotným hráčem.
„Organizace byla natolik kvalitní, že jsem
o ní ani nevěděl. Vše se objevilo ve správný
čas na správném místě ve sdíleném ‚google
drive‘ souboru, o jehož existenci nám dali
vědět mailem dopředu. Nakonec jsem se
s kolegy rozloučil, naposledy si udělal legraci z německého člena našeho čtyřčlenného týmu a dostal instrukce vyfotit svou
znavenou vizáž na sociální síť,“ líčí závěr
hry Richard Mazúr. Díky této hře měl možnost setkat se se studenty jiných zemí, procvičit angličtinu, která byla jediným povoleným jazykem hry a hlavně se v relativně
krátkém časovém úseku seznámit s několika zásadními problematikami evropských
zákonů. „Už zbývá jen počkat na vyhodnocení našich prací a zjistit, kdo letos vyhrál.
Ať už to bude můj tým nebo ne, určitě si
zasoutěžím i příští rok. Zároveň všem angličtinářským nadšencům doporučuji, aby
udělali totéž!“
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Na FRRMS se v listopadu 2015
odehrála velká migrační debata
Dne 24. listopadu se pod záštitou rektora
Mendelovy univerzity v Brně prof. RNDr. Ladislava Havla, CSc. na Fakultě regionálního
rozvoje a mezinárodních studií odehrála
otevřená debata se studenty a veřejností
na téma migrační krize v Evropě s názvem
„Migrace z mnoha pohledů“.
Martin Hrabálek

Jak již název napovídá, cílem bylo přiblížit problematiku uprchlické krize studentům i veřejnosti z několika různých
pohledů – bezpečnostního, ekonomického či s ohledem na dopad na evropskou
integraci. Tomu odpovídalo i složení diskutantů. Bezpečnostní hledisko reflektovala především Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová,
Ph.D. z Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, ekonomické doc. Ing. Milan Palát, Ph.D. z Ústav
teritoriálních studií Fakulty regionálního
rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy
univerzity v Brně a unijní Mgr. et Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. z téhož ústavu. Průřezově se pak všem otázkám věnovala
JUDr. Nataša Chmelíčková, která je vedoucí
Oddělení azylové legislativy Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.

foto: eva taterová, ma (frrms mendelu)

„Cílem bylo přiblížit problematiku uprchlické krize
studentům i veřejnosti z několika různých pohledů.“
Celou debatu pak moderoval děkan FRRMS prof. Dr. Ing. Libor Grega, který do ní aktivně vstupoval.
Debata se těšila značné pozornosti nejen studentů, ale
i veřejnosti, aula FRRMS byla zcela plná. A dotýkala se značného množství aspektů migrační krize v EU. Diskutovány
byly například vztahy s Tureckem, které jsou pro úspěšné
řešení problematiky migrace klíčové. A to včetně potenciálního vstupu Turecka do Unie, kterážto otázka byla v souvislosti s tureckou pomocí řešení krize opět otevřena, jakkoliv
se vstup stále nejeví příliš reálný. Velmi aktuální byla i problematika bezpečnostní, jelikož se diskuze odehrála jen pár
dní po teroristických útocích v Paříži. Přítomnost zástupkyně Ministerstva vnitra pak dala možnost věnovat se podrobněji i české pozici v rámci evropské debaty o řešení migrační
problematiky.
Zvolený formát se ukázal jako velmi zajímavý, kdy na celou
řadu otázek odpovídalo více odborníků, často z dosti různých perspektiv. Celá akce trvala dvě hodiny a na její závěr
bylo rozhodnuto, že v letním semestru 2016 se v podobném
formátu debata odehraje znovu, jelikož migrace bude zcela
jistě stále aktuálním tématem. Na debatě, o jejímž konání
budeme na MENDELU informovat letáky a facebookovou
kampaní, rádi přivítáme i studenty dalších fakult.
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Otevření Informačního centra
FRRMS MENDELU
Dne 17. února proběhlo v prostorách Fakulty regionálního
rozvoje a mezinárodních studií slavnostní otevření Informačního centra (dále jen IC FRRMS).

Alice Kozumplíková

IC FRRMS vzniklo v důsledku zvyšující se potřeby efektivní komunikace uvnitř i vně fakulty, zejména se stávajícími i budoucími studenty české i anglické formy studia všech studijních
oborů. Hlavním účelem IC FRRMS je předávání relevantních
informací širokému spektru zájemců od aktivních studentů
z České republiky i zahraničí, zahraničních lektorů, uchazečů
o studium až po širokou odbornou i laickou veřejnost. Jedním
z dílčích úkolů IC FRRMS je proaktivní práce zaměstnanců
a studentů fakulty s našimi zahraničními studenty. Cílem je
zejména jejich širší zapojení do studentského života a života
celé fakulty s důrazem na multikulturní mezinárodní prostředí. Očekávaným pozitivním efektem provozu IC FRRMS je snížení v současnosti velmi vysoké zátěže pracovnic studijního
oddělení v oblasti podávání obecných informací českým i zahraničním studentům.
IC FRRMS je umístěno strategicky v centrální části přízemí
budovy FRRMS vedle studijního oddělení.
Realizace IC FRRMS byla podpořena projektem IP MENDELU „Zřízení informačního centra FRRMS“ pro rok 2015.
Projekt navazoval na Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí
činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011–2015, který doporučuje v oblasti 2. Otevřenost vysokých škol navýšit
počet zahraničních studentů na českých vysokých školách
formou rozšíření nabídky studia v cizích jazycích, připravit

podmínky pro studium zahraničních studentů, intenzivní spoluprací se zahraničními
vysokoškolskými institucemi vytvářet podmínky pro skutečné mezinárodní prostředí na fakultě. Současně projekt navazoval
na Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké,
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké
a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně pro období 2011–2015, která
usiluje v oblasti internacionalizace ve vzdělávání o zvýšení konkurenceschopnosti univerzity v mezinárodním prostředí, kde jednou z nezbytných podmínek je i vytváření
kvalitního zázemí pro zahraniční studenty
i zahraniční lektory, kteří zajišťují výuku.
Provoz IC FRRMS zajišťují vybraní a proškolení studenti FRRMS pod dohledem
vedení fakulty a pracovnic studijního oddělení. Hlavní náplní práce studentů je
zodpovídání nejčastěji kladených otázek
(v rovině osobní, TF, e-mailové komunikace) směrem ke studijnímu oddělení, k organizačním záležitostem studia, např. v době
přijímacího řízení, státních závěrečných
zkoušek, promocí, zápisů, ale také směrem
k výuce a zahraničním aktivitám (mobility
v rámci Erasmus+, zahraniční stáže na základě bilaterálních dohod apod.). Studenti také působí jako průvodci UIS pro nováčky, dále poskytují informace založené
na harmonogramu akademického roku.
Prostory IC FRRMS také využívají studenti
zapojení do činnosti Akademické Unie FRRMS a neziskové organizace Brno for you,
z. s., k propagaci vlastních studentských
aktivit a recipročně k přímé spolupráci s fakultou (plánování a účast na PR aktivitách,
podpora zajišťování kvality výukového procesu apod.).
Někteří studenti mohou absolvovat
v rámci provozu IC FRRMS svou povinnou
odbornou praxi. U všech zapojených studentů očekáváme odborný růst v oblasti
týmové práce, komunikace, další pokrok
v cizím jazyce.
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Akademici čtou dětem
Marie Horáčková, Martina Urbánková

Tak trochu netradiční spolupráci zahájili
akademičtí pracovníci z Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU, a to s dětmi z mateřských škol. Jak k tomu došlo?
V loňském roce začali v rámci projektu Univerzita lektorů spolupracovat se základními a mateřskými školami v Brně a na Vysočině. Mezi spolupracujícími mateřskými
školami byla i univerzitní MŠ Hrášek. Projekt trval jeden rok a byl zaměřen na vzdělávání učitelů těchto škol. Vzájemná spolupráce se velmi slibně rozvinula. A to jak
ke spokojenosti našeho vysokoškolského
ústavu, který se dlouhodobě věnuje problematice vzdělávání v celé její šíři, tak
především ke spokojenosti všech zúčastněných škol.
Po skončení projektu Univerzita lektorů
hledali akademici z ICV MENDELU způsob, jak v navázané spolupráci pokračovat. A přesunuli svoji pozornost od učitelů
v mateřských školách k dětem. Bylo však
potřeba vyřešit otázku, jak propojit dva
zdánlivě odlišné světy, svět dospělých akademiků s dětským světem plným představ
a fantazie. Spojnicí se stala kniha a světlo
světa spatřil nový interní projekt ICV MENDELU s názvem „Akademici čtou dětem“.
Zjednodušeně řečeno se jedná o to, že pedagogové z ICV budou podle předem stanoveného harmonogramu docházet do MŠ
Hrášek, případně i do dalších brněnských
mateřských škol, kde budou číst dětem
pohádky a pak si s nimi o přečtených příbězích povídat. Jaký by měl mít projekt
přínos? Děti, které byly doposud zvyklé při
čtení pohádek jen na jednu paní učitelku
a její hlas, získají nové zážitky a zkušenosti.
Poznají nové lidi přicházející ze světa vědy,
který je pro ně zatím světem neznámým.
Všechno neznáme bývá pro děti lákavé,
velká výzva pro malé objevitele! Akademičtí pracovníci zase dostanou příležitost obohatit svůj život tím, že znovu nahlédnou
do dětského světa a na chvíli se odpoutají
od každodenní reality.

Pedagogové z ICV MENDELU chtějí prostřednictvím projektu „Akademici
čtou dětem“ přinést dětem nové zážitky a zkušenosti. foto: marie horáčková

Po dohodě s paní ředitelkou Věrou Šohajovou z MŠ Hrášek bude projekt zahájen symbolicky v měsíci březnu, protože
právě tento měsíc je s knihou významně spojen.
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Firmy mají zájem o spolupráci
se studenty i absolventy
Poradenské centrum ICV MENDELU uspořádalo v listopadu 2015 pro studenty MENDELU 2. ročník kariérního dne
ODSTARTUJ, který byl zaměřen na prezentace zaměstnavatelů DE HEUS a.s., KBC a O2.
Alena Krejčí, Martina Urbánková

Po skončení akce jsme jednotlivé firmy požádali o krátké rozhovory. Přečtěte si, jaké pracovní příležitosti či stáže tyto
firmy nabízí studentům a absolventům, jak u nich probíhají
přijímací pohovory nebo jaké nejčastější chyby při pohovorech lidé dělají.

Poradenské centrum ICV MENDELU uspořádalo pro
studenty akci ODSTARTUJ, zaměřené na kariérní
možnosti u renomovaných firem.

DE HEUS, A. S.

KBC GROUP

O2 CZECH REPUBLIC

De Heus, a. s., je jedním
z nejvýznamnějších
výrobců krmných směsí
v ČR a na Slovensku.
Jedná se o českou pobočku
nadnárodní holandské
společnosti
De Heus Animal Nutrition,
která patří mezi
20 největších výrobců
krmiv pro hospodářská
zvířata na světě.

KBC Group je mezinárodní
bankovně-pojišťovací
skupina působící
na domácím trhu
v Belgii a ve střední
a východní Evropě.
KBC SSC Brno
(Centrum sdílených
služeb) je společností,
která se zabývá obchodněadministrativními procesy
a aktivitami pro vybrané
členy skupiny KBC.

O2 je největším
integrovaným
poskytovatelem
telekomunikačních
služeb na českém trhu.
V současnosti provozuje
téměř osm milionů
mobilních a pevných linek,
což z něj činí jednoho
z vedoucích poskytovatelů
plně konvergentních
služeb v Evropě.

Kteří absolventi ve Vaší
firmě naleznou uplatnění?

Talentovaní specialisté
na výživu hospodářských
zvířat, kteří mají zájem
pracovat v oboru, který
vystudovali a mají
cit pro obchod.

Absolventi, kteří mají
proaktivní a pozitivní
přístup, s chutí učit
se nové věci.
Studium ekonomických
oborů, zvláště financí
a pojišťovnictví,
je výhodou.

Nepreferujeme absolventy
z určité univerzity.
To, co je pro nás stěžejní,
jsou schopnosti, které
absolvent má a jeho
zapálení pro práci.

Jaké vlastnosti/
dovednosti a znalosti
hledáte u studentů,
kteří se u Vás ucházejí
o zaměstnání/stáž?

Očekáváme především
zájem pokračovat v oboru,
který vystudovali.
Odbornost získaná
během studia je základ.
Očekáváme vášeň
a touhu stále se zlepšovat
v oboru výživy zvířat.

Soft skills: požadujeme
motivaci a zapálení pro
bankovní prostředí,
pečlivost a přesnost pro
práci s čísly, spolehlivost,
týmovou spolupráci
a vlastní zodpovědnost
za skvěle odvedenou práci.

Hledáme někoho,
kdo má chuť pracovat,
kdo se chce rozvíjet,
kdo hledá příležitost
vyniknout a získat praxi
už během studia.

Hard skills: požadujeme
komunikativní znalost
anglického jazyka
(min. úroveň B1) a základní
znalost MS Office.
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Co by měli studenti dělat
během studia proto,
aby zvýšili své šance
na zaměstnání u Vás?

Účastnit oborových nebo
zájmových projektů
organizovaných fakultou.
Zkusit si zahraniční pobyt
nebo stáž a zdokonalit
se v angličtině.
Oslovit naši firmu pro
spolupráci na diplomové
práci nebo se přímo
dohodnout na zajímavém
tématu práce.

Oceňujeme, pokud student
již během studia má praxi
z nějaké administrativní
pozice (bankovní prostředí
je velkou výhodou). Velmi
dobrou zkušenost máme
také se studenty, kteří
absolvovali studijní pobyt
ERASMUS+, díky kterému
si zlepšili své komunikační
dovednosti v cizím jazyce.

Svědomitě se připravit
na přijímací pohovor,
nechat nervozitu
doma a nesnažit
se být někdo jiný.

Jaké možnosti
nabízíte pro studenty?
(pracovní pozice, stáže,
trainee programy,
konzultace bakalářské/
diplomové práce)

Jsme otevření spolupráci
ve všech zmiňovaných
variantách. S každým
diskutujeme vzájemné
možnosti a snažíme se najít
řešení prospěšné jak pro
studenta, tak pro firmu.

Pro studenty nabízíme
pracovní pozice
na poloviční úvazek
(20h/týden) na DPČ
(Dohoda o pracovní
činnosti). Časově se
snažíme co nejvíce
přizpůsobit, aby studenti
dokázali skloubit práci
a školu zároveň.
I jako Part-time
zaměstnanci mohou čerpat
některé z našich benefitů
jako např. jazykové
kurzy a zvýhodněné
bankovní produkty.

Pro studenty vysokých
škol máme roční placenou
stáž, Internship. Jedná
se pracovně-rozvojový
program, kdy studentům
nabízíme volná místa
napříč všemi obory.
Pro absolventy
vysokých škol nabízíme
program Graduate. Ten
představuje práci na plný
úvazek, jejíž součástí
je i rozvoj v podobě
workshopů, exkurzí,
setkání s managementem
společnosti apod.
Další projekt pro studenty
je Trainee program
na značkových prodejnách.
Těm nejlepším
po skončení programu
nabízíme možnost
kariérního postupu
v rámci společnosti.
Ve spolupráci se zástupci
různých divizí nabízíme
studentům možnost
psát diplomovou práci.

Jak vypadá přijímací
pohovor na pracovní
pozice, které nabízíte?

Nejprve chceme vidět
CV a znát témata
školních prací.
Poté si kandidáta zveme
k osobnímu pohovoru,
u kterého jsou sektorový
manažer a personální
manažerka.
Ptáme se kandidáta
na jeho představy o práci,
na jeho profilaci a ověříme
si formou testu základní
odborné znalosti.

Výběrové řízení je
většinou dvoukolové.
V prvním kole se kandidát
setká s personalistou,
kde se zaměřujeme
na zjišťování potřebných
kompetencí pro
danou pozici.
Pokud kandidát uspěje,
setkává se s Team
Leaderem daného týmu.
U některých pozic také
kandidáty testujeme
na analytické, numerické
a verbální myšlení.

Zájemci o účast
v programech pro
studenty a absolventy
procházejí dvoukolovým
výběrovým řízením.
Ve druhém kole se koná
Assessment Centrum,
jehož součástí může
být prezentace Case
Study a osobní pohovor
s budoucím nadřízeným.
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chyby, které dělají
studenti při pracovních
pohovorech?

Kde najdou zájemci
více informací?
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Neumějí se „prodat“, není
z nich cítit právě ona vášeň
pro obor, který studovali
a ve kterém chtějí
pracovat. Často bohužel
nemají ani očekávané
základní odborné
teoretické znalosti.

Nejvíce pociťujeme
nedostatek v připravenosti
ohledně informací
o pracovní pozici.
Studentům mnohdy chybí
obecná představa
o náplni práce.
Nejsou schopní
pojmenovat zodpovědnosti,
což je základní předpoklad
k tomu, aby si udělali
ucelenou představu o tom,
proč jsou právě oni tím
vhodným kandidátem
a co je pro danou
roli důležité.

Největším problémem je
bezpochyby nervozita.
Dokáže rozhodit
i nejjistějšího kandidáta.

www.deheus.cz

www.csob.jobs.cz

„Jak to ve firmách opravdu chodí“ – i to zaznělo na loňské akci ODSTARUJ. foto: icv mendelu

Další chybou studentů je
ta, že se snaží být někdo
jiný, než kdo doopravdy
jsou. Důležité je také, aby
se student na pohovor
připravil, například si
zjistil důležité informace
o společnosti. Kandidát by
se neměl bát klást otázky,
protože on si vybírá svého
zaměstnavatele. Je třeba
být na místě pohovoru
včas, znát adresu, kde
se pohovor koná a kdo
je kontaktní osoba.
www.chcidoo2.cz
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II. Ročník memoriálu Jiřího Havla
Evropský pohár FIS/UNI a Akademické mistrovství ČR
v alpských disciplínách
Mendelova univerzita v Brně společně s lyžařským oddílem SKI Klub Bílá pořádala
ve dnech 12.–14. 2. 2016 již XXI. ročník
Akademického mistrovství ČR v alpských
disciplínách, které se konalo ve SKI areálu Bílá v Beskydech. Současně byl vyhlášen závod seriálu Evropského poháru
FIS/UNI, který pokračuje ve Švýcarsku,
Maďarsku, Slovensku, Itálii a Francii. Tím
tento závod nabývá významného mezinárodního charakteru a pro Mendelovu univerzitu v Brně umožňuje kontakt s evropskou akademickou scénou.

a v kategorii žen má pro rok 2016 putovní pohár rektora
MENDELU novou majitelku, Karolínu Kloučkovou z Univerzity Pardubice. Tento závod vyhrává student a studentka s nejlepším součtem časů všech pořádaných disciplín. Stříbrný
talíř, který je další důležitou cenou pro vítěze, byl věnován
ve své kopii SKI klubu Bílá a Svazu lyžařů ČR, aby mohl být
umístěn do síně slávy v Praze.
„Organizaci závodů ztěžovala nepříznivá sněhová
a klimatická situace. Jen pár dní před konáním závodů
řešil organizační výbor jejich uskutečnění.
Zatím se v bohaté historii rušily závody pouze jednou,
a to z obdobného důvodu.“

Jakub Havel

Součásti těchto závodů byl i II. ročník Memoriálu Jiřího Havla, který v kategorii
mužů obhájil Václav Vrzgula z VŠB Ostrava

Organizaci závodů ztěžovala nepříznivá sněhová a klimatická situace. Jen pár dní před konáním závodů řešil organizační výbor jejich uskutečnění. Zatím se v bohaté historii rušily
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závody pouze jednou, a to z obdobného
důvodu. Nakonec bylo rozhodnuto závody uspořádat, ovšem technické provedení, stavění tratí a úprava sjezdovky bylo
pro velitele tratě a ředitele závodu těžkou
zkouškou. Přes všechny překážky se závody uskutečnily v plném rozsahu, dle všech
reglementů FIS a bez zranění.
Ceny pro vítěze všech kategorií přijel
osobně předat rektor MENDELU společně
členy komise alpských disciplín České asociace univerzitního sportu.
Akademickým mistrem ČR pro rok 2016
se v kategorii obří slalom stal Václav Vrzgula z VŠB Ostrava a v kategorii žen Karolína
Kloučková z Univerzity Pardubice. Ve slalomu se akademickým mistrem ČR stal Daniel Paulus z OU Ostrava a v kategorii žen
Gabriela Capová z VŠB Ostrava.
Mendelova univerzita v Brně bude i v příštím roce usilovat o pověření České asociace univerzitního sportu ke konání těchto
závodů.

Výběr z nabídky
kurzů ICV MENDELU
ODBORNÉ KURZY

ZÁJMOVÉ KURZY

LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Kurz je určen všem, kteří chtějí získat či rozvinout
profesní kompetence nutné pro práci lektora v oblasti
dalšího vzdělávání. Účastníci kurzu se naučí projektovat
vzdělávací program dalšího vzdělávání, sestavit obsah,
časový harmonogram a strukturu kurzu, prezentovat
učivo s využitím interaktivních přístupů, zadávat
a hodnotit práce posluchačů kurzu a ovládat techniky
hodnocení výuky.

DESIGN INTERIÉRU
Kurz je určený pro všechny, kteří se chtějí naučit
kreativněji myslet v oblasti interiérového designu,
vylepšit své estetické vnímání nebo si jen neví rady
se zařízením svého bydlení či kanceláře. V kurzu si
vyzkoušíte např. vlastní návrh interiéru, rozmístění
světel či použití barev.
Navíc navštívíte i několik zajímavých interiérů pro
inspiraci.

Kurz je akreditován u MŠMT a připraví absolventy
k získání profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání
(dle Národní soustavy kvalifikací). MENDELU je
zároveň autorizovanou osobou umožňující vykonání
zkoušky k získání této profesní kvalifikace.

Termín kurzu: 20., 21. a 28. 4. 2016
Rozsah kurzu: 15 hodin

Termín kurzu: březen–květen 2016
Autorizovaná zkouška: 14. a 21. 6. 2016
FORMÁLNÍ ÚPRAVA TEXTŮ ANEB ZÁKLADY
TYPOGRAFIE
Cílem kurzu je seznámit účastníky s hlavními zásadami
formální úpravy textů, upozornit je na nejčastější
chyby a předvést, jak snadno a efektivně řešit některé
problémy se sazbou. Představeny budou rovněž
základní zdroje informací k tématu.
Výběr z témat: druhy písma a jejich užití, sazba:
sazební obrazec, umístění textu na stránce, členění
odstavců, zarovnání textu, záhlaví a zápatí, seznamy,
obrázky, grafy, tabulky, vzorce, specifika úpravy
některých textů (zvl. administrativních a odborných).
Termín kurzu: 7. 4. 2016
Rozsah kurzu: 5 hodin

VÝROBA MÝDEL
V tomto kurzu získáte znalosti a receptury k výrobě
mýdel. Naučíte se vyrábět tuhá mýdla pro různá
použití, např. mýdlo na vlasy, mýdlo na praní,
hypoalergenní mýdlo apod. Vysvětlíme Vám postup
výroby tak, abyste si mohli vyrobit své vlastní mýdlo
i doma. A navíc – všechny výrobky z kurzu si odnesete
domů!
Termín konání: 16. 5. 2016
Rozsah kurzu: 5 hodin

Kompletní nabídku našich kurzů
a bližší informace naleznete na
www.icv.mendelu.cz/CZV

MENDEL GREEN
časopis Mendelovy univerzity v Brně

