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Novela zákona o vysokých školách přináší mimo jiné i nový důraz na kvalitu a její
vnitřní hodnocení, neboť dle §77b, zákona č. 137/2016 Sb., je vysoká škola „povinna zavést a udržovat systém zajišťování kvality vzdělávacích, tvůrčích a s nimi
souvisejících činností vysoké školy“. Jde
o změnu významnou a z určitého pohledu
i zásadní. O kvalitu školy usilovaly i doposud, nebyly však zatím nuceny k tvorbě
komplexních formálních pravidel. Nyní tato pravidla vytvořit musí,
což neznamená jen povinnost naplnění litery zákona, ale především
skutečné převzetí odpovědnosti za kvalitu svých činností. Nastavování pravidel je v tomto ohledu složitý proces založený na postupném
hledání, vyjednávání a implementaci jednotlivých kritérií a standardů. Tento proces s sebou nese potenciální výhody, jsou s ním ale
spojena též jistá rizika. Za základní riziko ze strategického pohledu
osobně považuji riziko formalistického přístupu, tj. důrazu na naplnění zvnějšku daných podmínek. Současná praxe implementace
standardů ISO 9000 ukazuje, že „naplnění podmínek“ lze dosáhnout
i formalistickým přístupem. V certifikovaných firmách obvykle neuslyšíte o tom, že certifikace přispěla k rozvoji neustálého zlepšování
(přitom jde o základní cíl systémů zajišťování kvality). Kromě neustálého zlepšování lze potenciální přínosy vidět např. ve využití důrazu
na kvalitu k prezentaci školy a k tvorbě atraktivních nabídek pro naše
zájmové skupiny. Cílem našeho současného úsilí je k těmto přínosům
skutečně směřovat. Nikoliv přístupem revolučním – základem úsilí
o neustálé zlepšování je spontánnost, které se obvykle nedosáhne
dramatickými změnami a důrazem na jednoznačná pravidla chování.
Jistě, je třeba, aby formální organizace existovala, a některá chybějící formální nastavení nám čas od času činí potíže. „Kultura kvality“
však staví též na silné „organizační kultuře“, tj. neustálém společném
úsilí o zvyšování sounáležitosti pracovníků s organizací, respektu
k ostatním a vědomí vlastní hodnoty a odpovědnosti. Tato slova se
možná mnohým lidem neakceptují snadno, ovšem v důsledku se patrně všichni shodneme na tom, že chceme být hrdí na svou univerzitu,
výsledky její činnosti, i prostředí, které vytváří podmínky pro dosahování vynikajících výsledků naší práce. A k tomu nás pouhé „chození
do zaměstnání“ nedovede. Pozitivní přístup a vytváření tvůrčího prostředí by k tomu ovšem vést mohly. Tak to pojďme zkusit!
Pavel Žufan, prorektor
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Perspektivní spolupráce MENDELU
na Filipínách
Petr Kupec, Martin Klimánek

Jednou ze zásadních zemí jihovýchodní Asie, se kterou MENDELU rozvíjí spolupráci, je Filipínská republika. Filipínská
republika, nebo krátce Filipíny, se nachází na souostroví
tvořeném asi sedmi tisíci ostrovy různé velikosti ležících v Jihočínském moři. Největším (resp. hlavním) je severní ostrov
Luzon, zde je situováno hlavní město Manila, jižně se nachází
soustava ostrovů zvaná Visayas Islands (s hlavními obydlenými
ostrovy Samar, Leyte, Bohol, Cebu, Negros, Guimaras, Panay
a Mindoro) a konečně nejjižnějším ostrovem je muslimské
Mindanao. Filipíny mají v současné době cca 100 milionů obyvatel a úředním jazykem je mimo filipínštiny také angličtina.
Spolupráce mezi MENDELU a Filipínami je historicky vymezena členstvím MENDELU v klastu CREA (Czech Renewable
Energy Alliance), kde manažer klastu Ing. Břetislav Skácel je
současně honorárním konzulem Filipínské republiky v ČR. Nadstandardní vztahy s naší univerzitou, resp. dále zmiňovanými
institucemi na Filipínách, byly a jsou formovány rovněž laskavostí bývalé velvyslankyně Filipín v ČR paní Carmelity M. Salas
(toho času sídlící na ostrově Negros, West Visayas) a podporou české ambasády na Filipínách, jmenovitě ambasadorem
Jaroslavem Olšou a obchodním radou Janem Vytopilem.
Poté, co byla Filipínská republika zařazena mezi priority zahraniční spolupráce MENDELU, byl uskutečněn první iniciační výjezd na Filipíny na podzim 2015, který byl konstituován
konzulem Skácelem a jehož se účastnil P. Kupec (LDF MENDELU). V jeho rámci byli zejména vytipováni vhodní partneři
pro MENDELU a předána podepsaná Smlouva o spolupráci
(Memorandum of Understanding) na Visayas State University (Leyte, East Visayas), pořízená péčí konzula Skácela.
Na jaře 2016 byla zorganizována a následně zrealizována
mise, jejíž součástí byl prorektor M. Klimánek, P. Kupec a skupina 4 studentů univerzity. Cílem cesty byla především institucionalizace kontaktů vytipovaných při první cestě a prohloubení
existujících vazeb v oblasti.
Za výrazný úspěch delegace lze považovat především podepsání memoranda s prestižní filipínskou univerzitou University of Philippines, Los Baños. V diskusi s představiteli univerzity a jednotlivých fakult, jejímž obsahem byla společná témata
spolupráce (transfer technologií a znalostí), byla vyjádřena
otevřenost a potřeba aktivní realizace vzájemné spolupráce.
Druhou významnou zastávkou delegace byla Visayas State University (Leyte, East Visayas). Zde byl řešen především
rozvoj navázaných kontaktů a realizace již podepsaného memoranda. Pozornost byla soustředěna na konkrétní projekty

a potenciální výměnu studentů. Dále byla
uskutečněna prezentace univerzity pro potenciální samoplátce s následnou diskusí
se studenty a akademiky.
Po přesunu mise na ostrov Negros (West
Visayas) byly prezentovány záměry MENDELU v městské aglomeraci Bacolod a Bago
na schůzkách se starosty a guvernérem. Diskutována byla zejména témata možné spolupráce v oborech jako ekologie, arboristika, environmentalistika, bioekonomie atp.
V Bacolodu byl rovněž navázán kontakt
s University of St. La Salle. Na schůzce
s rektorem a prorektorem byla představena MENDELU a diskutována témata potenciální spolupráce.

Prorektor Klimánek podepisuje memorandum o spolupráci na University of Philippines

Zásadním partnerem MENDELU na ostrově Negros je Rafael M. Salas Park, který
je spravován rodinou paní Carmelity M. Salas. Park je potenciální lokalitou pro projektovou činnost studentů MENDELU, stejně
tak jako potenciální výzkumnou lokalitou.
V současné době je prakticky vybaven sociálním zázemím, které je akademické obci
MENDELU k dispozici.
Posledním, pro MENDELU významným
místem spolupráce, je rodinná farma manželů Brázdilových na ostrově Guimaras
(West Visayas). Brázdilovi, česká rodina
žijící na ostrově Guimaras, založili nadaci Helping Hands for Guimaras zabývající
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se pomocí sirotkům a chudým sociálním
skupinám na ostrově. Jak nadace, tak paní
a pan Brázdilovi mají zájem o spolupráci

s MENDELU v oblastech podpory životních podmínek obyvatelstva na ostrově (zejména v problematice sucha a při rozvoji
místního zemědělství).

MENDELU vítězí v Antverpách
Mezinárodní univerzitní hry PCU Games, Antverpy 2016
Ve dnech 26.–30. 4. 2016 se Mendelova
univerzita v Brně ve spolupráci s Centrem sportovních aktivit zúčastnila mezinárodních univerzitních her v Antverpách. Pořádané sportovní disciplíny byly
volejbal, futsal a basketbal. Naše univerzita reprezentovala v turnaji volejbalu
s týmy mužů a žen.
Marta Drozdková

Na turnaji PCU Games bojovaly týmy z Belgie, Makedonie, Iránu, Litvy, Anglie, Německa, Irska, Rakouska, Francie a České
republiky.
Českou republiku reprezentovali ve volejbale tito studenti:
ženy

fakulta

muži

fakulta

Bábíčková
Michaela

PEF

Babák Martin

PEF

Herbočková
Lucie

FRRMS

Havlík
Dominik

AF

Klempová
Michaela

PEF

Havlík Roman

ZF

Peňázová Radka

FRRMS

Kozubík
Viktor

AF

Rozkydálková
Pavla

PEF

Malášek Adam

PEF

Součková
Kamila

AF

Matějka Pavel

PEF

Švancarová
Karina

PEF

Olšar Jakub

PEF

Toufarová Anna

FRRMS

Pešek Tomáš

PEF

Toufarová Marie

AF

Smejkal David

PEF

Uhlířová Klára

FRRMS

Vychodil Vojta

PEF

Turnaj mužů byl i přes těsné výsledky v režii našeho výběru. Tým MENDELU postoupil
z prvního místa ve skupině přímo do finále,
kde ve dvou setech pokořil tým Karel de
Grote University College z Belgie.
Tým žen prohrál v prvním utkání turnaje s výběrem univerzit Iránu a po dalších

vítězstvích postoupil ze skupiny z druhého místa přímo do finále opět s Iránem. Favorizované Iránčanky však nezvládly závěr třetího rozhodujícího setu a MENDELU získalo druhý titul.
Celá akce byla vynikající reprezentací Mendelovy univerzity
v Brně a celé České republiky na mezinárodní akademické půdě
a vítězství v obou kategoriích je pro nás výzvou a závazkem
pro příští roky v oblasti akademického sportu na MENDELU.
Velké poděkování patří vedení Mendelovy univerzity v Brně,
všem organizátorům a sportovcům. Budeme doufat, že příští
rok tituly obhájíme!
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Lesnická všestrannost –
Očima organizátora
Ve dnech 10.–16. 4. 2016 se konal v Brně již 30. ročník mezinárodní soutěže Lesnická všestrannost. Ta byla organizována Spolkem posluchačů lesnické a dřevařské fakulty pod
záštitou ministra zemědělství Ing. Mariána Jurečky, za což
vřele děkujeme, pod patronátem doc. Ing. Radomíra Klvače, Ph.D., děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy
univerzity v Brně, Školního lesního podniku „Masarykův
les“ Křtiny a pod záštitou International Forestry Students'
Association (IFSA). Můj první ročník soutěže jsem absolvovala jako organizátor a chci Vám teď co nejvěrněji přiblížit
celý její průběh a podělit se s Vámi o mé zážitky.
Linda Hábová

V letošním ročníku si přijelo do Brna porovnat své vědomosti
a zručnosti v lesnickém oboru celkem 10 čtyřčlenných týmů
z 9 různých zemí. Českou Republiku reprezentovaly týmy
z FLD České zemědělské univerzity v Praze a z LDF Mendelovy
univerzity v Brně. Mezi další zúčastněné země patřily: Polsko,
Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Estonsko a Srbsko.
Neděle a pondělí byly ve znamení příjezdů všech soutěžících.
V úterý ráno se postupně všechny týmy vystřídali na harvestorovém simulátoru, který pro účely soutěže zpřístupnil Ústav
lesnické a dřevařské techniky LDF, zbytek programu probíhal
veřejně v Lužáneckém parku. Odlehčenou a velmi inspirativní
zahajovací řeč pana prof. Ing. Klementa Rejška, CSc. následoval
proslov hlavního organizátora soutěže pana Pavla Tylše, který soutěžící i návštěvníky krátce informoval o programu dne.
Na týmy v parku čekalo celkem 6 disciplín: rozborka sborka motorové pily na čas, sekání na přesnost, odvětvování na čas, řezání stojícího a ležícího kmene a dvoumužná pila. Pro veřejnost

Vítězný tým z Maďarska. foto: linda hábová

byla dále k vidění show STIHL Timbersports
a studenti oboru Arboristika LDF si pro
návštěvníky připravili přednášku na téma
stromolezení, kterou doplnili praktickou
ukázkou. Sokolnická sekce při SP LDF taktéž
nemohla v parku chybět. Studenti odpovídali ochotně na zvídavé dotazy návštěvníků
a představovali jednotlivé dravce.
Ve středu se program přesunul na střelnici v Holubicích. Zde studenti soutěžili
v disciplínách: lovecké kolo, americký trap
a malorážka. Navíc si zde mohli vyzkoušet
střelbu ze vzduchovky, luku či kuše.
Ve čtvrtek týmy nejprve počítali v lesích
Lesů města Brna zásobu vybraného porostu a následně pokračovali orientačním
během. Každý tým dostal lesnickou mapu
s vyznačenými místy, které měli za úkol
najít. Na jednotlivých stanovištích měli
za úkol poznávat přírodniny, hmyz, horniny a minerály, stopy, trus a lebky zvěře
a vycpaniny ptáků. V rámci běhu se soutěžící také museli vyšplhat na rozhlednu Babí
lom, která je značně vysílila a pořádně jim
zamotala hlavu, jelikož se nám studenti
občas zabíhali i do jiných částí lesa, nebo
se ztratili úplně. Na Mezinárodním večeru
jsme se ale naštěstí sešli v plném počtu.
V pátek organizátory čekal velký úkol
v podobě sepsání výsledků a nachystání
cen. Soutěžící měli den volnější a Brněnský
tým případné zájemce nejprve provedl budovou LDF a areálem univerzity a poté i historickým centrem města. Večer už probíhal
ve slavnostním duchu, k čemuž přispěli
mimo jiné i fanfáry trubačů LDF. Úvodního proslovu před samotným vyhlášením
výsledků soutěže se tentokrát ujal děkan
Lesnické a dřevařské fakulty doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D. a samozřejmostí byla
i slova od hlavního organizátora Pavla. Nejúspěšnějšími soutěžícími v letošním roce
byli naši kolegové z Maďarska. Na druhém
místě skončil tým z Rumunska a třetí místo
obsadil tým z Polska.
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Střelnice. foto: linda hábová

Soutěžní disciplína řezání nastojato. foto: linda hábová

Příprava soutěžního stanoviště. foto: linda hábová

Vicemistr světa v Timbersports pan M. Komárek. foto: linda hábová

Z pozice organizátora jsem si akci opravdu užila. Už od začátku jsem si nastavila
pracovní tempo ve stylu „Do roztrhání těla
a do naplnění duše.“ a takto by se dal popsat i celý průběh týdne. Brzké vstávání
a práce dlouho do noci byla společná jak
pro organizátory, tak i pro soutěžící (ovšem
s drobnými odchylkami v interpretaci). Absolutně vyčerpaní a s úsměvem na tváři.
Ráda bych poděkovala našemu organizátorovi Pavlovi, a vůbec všem organizátorům
a soutěžícím, kteří se akce letos zúčastnili.
Cílem soutěže není se jen „poprat“ o pohár a prestiž prvního místa, ale jde o to se
pobavit a spřátelit se, získat nové znalosti
z oblasti lesnictví, seznámit se s jak s učebními tak i pracovními postupy po celé
Evropě a upevňovat tak přátelské vztahy na mezinárodní úrovni. Tohle všechny
týmy splnily na jedničku s hvězdičkou a já
jsem nesmírně ráda, s jakým nasazením se

všichni pustili do plnění hlavního poslání studentské mezinárodní asociace IFSA.
Velký dík patří ministru zemědělství Ing. Mariánu Jurečkovi
za udělení záštity a také sponzorům akce, mezi které patří:
Lesy města Brna, a. s.; Lesy České Republiky, s. p.; INTERFORST CZ, s. r. o.; Vojenské lesy a statky ČR, s. p., divize Lipník
n. Bečvou; Wood and Paper, a. s.; Školní Lesní Podnik Masarykův Les Křtiny; Veřejná Zeleň Města Brna Příspěvková Organizace; Mayr-Melnhof Holz Paskov, s. r. o.; Bohemialov, s. r. o.;
Dřevozpracující družstvo Lukavec; Farma Třebešov, s. r. o.;
Matrix wood, a. s.; Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a. s.;
Banner, s. r. o.; Česká zbrojovka, a. s.; Silvajagd – sdružení
podnikatelů registrované ochrannou známkou; Pivovar Starobrno; Expal, s. r. o.; Deblice – Lesy, s. r. o.; Czerninská Lesní
Správa Hlušice, s. r. o.; Sellier & Bellot, a. s.; Hamé, s. r. o.;
Holba, a. s.; KRAKONOŠ, spol. s r. o.; Madeta, a. s.; PEPSICO CZ, s. r. o.; Studentský klub Green; Tesco Stores ČR, a. s.;
Lesy Kolowrat; KINSKÝ Žďár, a. s.; EUROLAMP, s. r. o.; JASO
DISTRIBUTOR, spol. s r. o.; TERRIFISA, s. r. o.; SLUŽBY
LUKA, s. r. o.; Lesostavby Frýdek-Místek, a. s.; KOZAP, s. r. o.;
PRACOVNÍ ODĚVY PRAHA, s. r. o.; BOBR.
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Ron. Magdaléna Dembinná, Alžběta Michnová a Veronika Prokopová

Úspěchy studentů Lesnické
a dřevařské fakulty na Mobitexu
Soutěživost je přirozenou vlastností mladého člověka a projevuje se na nejrůznějších úrovních včetně studijního prostředí. Naše univerzita vychovává v rámci Lesnické a dřevařské fakulty odborníky pro nábytkářský sektor. Je to činnost
velmi praktická a užitečná, protože nábytek nás provází
od narození až do smrti, a to v prostředí rodiny, zaměstnání
nebo školy. Je tedy logické, že talentovaní studenti nevynechají žádnou příležitost předvést odborné i laické veřejnosti
svoje schopnosti.

Phoenix, Michal Karafiát. foto: ludvika kanická

Ludvika Kanická

Mezinárodní veletrh nábytku Mobitex, který probíhá každoročně v dubnu, je zrovna
vhodnou platformou pro prezentaci prací
studentů. Jejich díla jsou vystavena veřejně, v konfrontaci s pracemi studentů
příbuzných škol, kterých je v naší republice a na Slovensku hned několik. Studenti
nesou svoji kůži na neúprosný trh, který
dílo pochválí, nebo i nemilosrdně zatratí.
Jméno vedoucího práce je často uvedeno
velmi diskrétně, i když je to právě on, kdo
dokáže studenta vhodně motivovat. Trošku
smetánky z dortíku si olízne zpravidla jen
vlastním pocitem z dobře vykonané práce.
Prezentace studijní práce na výstavě je
užitečný nástroj pro každého talentovaného jedince. Porovnáním vlastních výkonů
s výkonem konkurence totiž může odhadnout svoji cenu na trhu práce.
Mobitex ale není jen prezentací vůči veřejnosti. Jeho nedílnou součástí je celá
řada ocenění. Tím hlavním je Grand Prix
Mobitex. Tato cena má dlouholetou tradici
a je celostátně uznávaná. Vedle studentské
kategorie se uděluje i v oblasti vystavovatelů- hodnotí výrobek uvedený do sériové
výroby, a to v kategorii Progresivní design
a Progresivní materiál/technologie. A protože tu jde především o design a konstrukční a technologické souvislosti, lze očekávat,
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že organizátor Mobitexu pozval do komise
skutečné odborníky: praktikující designéry,
publicisty a uznávané pedagogy a že výběr
těch nejlepších prací proběhl korektně bez
lobování za tu či onu školu.
Mendelova univerzita v Brně jednoznačně
potvrdila legitimitu nově zavedeného bakalářského studijního programu Design nábytku. Ve studentské sekci Grand prix obsadila
v plejádě škol 2. místo židle Ron studentek
Magdalény Dembinné, Alžběty Michnové
a Veroniky Prokopové. Toto umístění je
spojeno s finanční částkou 20 000 Kč.
Protože zajímavých prací bylo víc než
udělovaných cen, vyřešila komise problém
šalamounským udělením tří mimořádných
ocenění. To první získal opět náš student
Jan Černý. Porotu oslovilo minimalistické
svítidlo Moon. Jeho úspěch je dokladem
toho, že se náš obor neomezuje „jen“ na nábytek a studenti mají šanci získat uplatnění
v různých pozicích.
Kromě ceny Grand Prix Mobitex byla udělena další ocenění od různých profesních
sdružení nebo soukromých subjektů, pro
některé je to ale spíše zajímavá reklama.
Těší nás zejména cena Cechu čalouníků
a dekoratérů. Jeho cechmistrová Ing. Helena Prokopová ocenila půvabného houpacího
koně Caballito (koníček), produkt mexické
studentky Reginy Salas. To je důkaz toho,
že design nezná hranice a o naši školu je
zájem i daleko za oceánem.
Společnost designATAK udělila svoji cenu
spojenou se studijním pobytem našim studentům Miroslavu Kozákovi a Sarah Szökeové za dětský nábytek – domeček Safari.
Přesto si dovolím nepatrnou kritiku ceremoniálu. Jednou z udělených cen byla
i Cena Karla Kobosila Nikde však nezaznělo, kdo to byl. Studentům toto jméno nic
neříká a tuto skutečnost je třeba napravit.
Ředitel Design centra České republiky
a významný designér Karel Kobosil nás
předčasně opustil a na jeho odchodu se
vážně podepsalo i ukončení činnosti této významné kulturní instituce neprofesionálním
rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu
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Caballito, Regina Salas. foto: ludvika kanická

Safari. Miroslav Kozák a Sarah Szökeov

Martina Římana. Likvidací DC ČR přišli naši (a nejen naši) studenti o knihovnu odborné literatury, prestižní výstavní síň
v centru města, informační servis včetně databáze designérů
a firem, prestižní odborný časopis Design trend a řadu aktivit,
které se nikdy neobnoví. Po likvidaci Výzkumného a vývojového ústavu nábytkářského se sídlem v Brně ztratilo naše město
další významnou instituci, která z něj po léta dělala „baštu
nábytku“.
Studijní obor Design nábytku na úrovni bakalářské a magisterské je jednou z posledních stálic slavné brněnské nábytkářské tradice. Je mi proto velmi líto, že na diplomu uděleném v kategorii Progresivní design v sekci vystavovatelů
nebylo u jména výrobku (Křeslo Phoenix společnosti EXIT
112) uvedeno i jméno designéra. Je to totiž Michal Karafiát,
náš absolvent. A to je význam celé soutěže – poznat svou
hodnotu na trhu práce.
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50. ročník Biologické olympiády
aneb kdo je BUBO
15. 4. 2016 se na Lesnické a dřevařské fakultě uskutečnilo
krajské kolo Biologické olympiády kategorie B. Biologická
olympiáda (BiO) je předmětová soutěž pro talentované středoškolské studenty ve znalostech z přírodopisu a biologie.
Nejde o strohou soutěž se spoustou testových otázek, ale
o zajímavou zkušenost, při které studenti zjistí například to,
zda zvyšuje žvýkačka pH v ústech, jak tvrdí reklama, co vše
žije ve střevech termita atd. Konání krajských kol má na Lesnické fakultě dlouholetou tradici. Naše fakulta má stále zájem přilákat ke studiu nejtalentovanější biology a pro ty nejúspěšnější připravila několik hodnotných cen.
Jiří Libus

Hned v pátek ráno proběhlo zahájení, na kterém studenty
přivítal prof. Petr Maděra, proděkan Lesnické a dřevařské
fakulty. Po té byli studenti rozděleni do dvou skupin. První
skupina se na začátku věnovala dvěma praktickým úkolům.
Úkol z říše rostlinné byl zaměřen na barvení pletiv smrku floroglucinolem. Úkol z říše živočišné byl letos zajímavý zvláště
pro organizátory – sehnat v dostatečném počtu celá křídla kura domácího určená k pitvě byla netradiční zkušenost.
Druhá část studentů se ráno věnovala teoretickému testu,
teoretickému úkolu a poznávačce. Přibližně v deset hodin
se obě skupiny v učebnách vystřídaly, aby všichni účastníci
stihli veškerou náplň krajského kola. V učebnách se studentům věnovali pracovníci krajské komise, která byla složena
ze středoškolských profesorů, doktorů a doktorandů naší
a Masarykovy univerzity. Jakmile studenti dokončili všechny

úkoly, měla porota plné ruce práce s vyhodnocením. První místo získala studentka Lucie Konvičková ze Znojma.
Letošní 50. ročník byl uzavřen celostátním kolem, které se konalo na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Zde nejlepší soutěžící z krajských kol měří svoje
síly po celý týden. Celá soutěž vyvrcholila
závěrečným ceremoniálem ve skleníku,
který stejně jako loni na půdě naší univerzity, uváděl televizní moderátor a publicista
Mgr. Vladimír Kořen. Letošního předávání
se navíc zúčastnili téměř všichni vítězové
biologických olympiád za posledních padesát let. Zajímavé ceny předali úspěšným
soutěžícím žajišťovatelé akce z vědeckých
a politických kruhů. Jak zaznělo v projevech, někteří z nich se v dobách „dávno
minulých“ umisťovali na předních místech v BiO a mají tedy možnost sami sebe
honosně nazývat BUBO (bývalý účastník
biologické olympiády). Kdo by chtěl zjistit
právě o těchto BUBO daleko více, doporučuji zakoupení dubnového čísla časopisu
Vesmír, které z větší části tvořili právě bývalí účastníci biologických olympiád.
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Jarní vytrubování
V úterý 3. 5. 2016 se v arboretu Mendelovy univerzity v Brně konalo Jarní
vytrubování, pořádané trubači Lesnické
a dřevařské fakulty. Na programu bylo
společné troubení všech trubačů, dále
představení jednotlivých souborů a hezkou perličkou na závěr bylo vystoupení
trubačů ŠLP Masarykův les Křtiny.

pivních speciálů daného pivovaru zůstala trubačům. Soubor
Liščí stopa ve složení Kateřina Kábrtová, Veronika Tarabová,
Barbora Kuličková a Pavla Svobodová se také zúčastní prvního evropského mistrovství, které se koná v Mariánských
lázních 30. 9. – 1. 10. 2016. Jako poslední soubor lesnické
a dřevařské fakulty se představil soubor Medvědí tlapa, který se ve složení Petr Rolinc, Kateřina Kábrtová, Pavel Peška,
Veronika Tarabová, Barbora Kuličková a Pavla Svobodová

Pavel Peška

Koncert byl zahájen skladbami z loveckého desatera od prof. Antonína Dyka. Tyto
„honovky“ byly doplněny i zpěvem všech
trubačů. Po přivítání návštěvníků, se začaly představovat jednotlivé soubory. Jako
první přišel na řadu soubor S klukama.
Tento soubor, který vznikl zhruba před měsícem ve složení Vojtěch Tkáč, Karel Končel, Pavla Svobodová a Barbora Kuličková
si vedl skvěle a představil nejen starou
loveckou hudbu, ale také skladbu z brněnských promočních fanfár, které pro Mendelovu univerzitu složil JUDr. Petr Vacek.
Následně se představil soubor Rudl. Slova
se ujal Jan Vágner, který svým osobitým
stylem vysvětlil název souboru a pobavil
nejednoho návštěvníka. Soubor představil
i znělku ČLA Trutnov, jelikož členové souboru (Kateřina Kábrtová, Ludmila Dalecká,
Jan Vágner) jsou absolventy této střední
lesnické školy. Poté se představil soubor
Krejčíci, který zahrál krásné skladby ze
staré lovecké hudby. Nechyběl také úlovek
Daněk od Josefa Selementa, který se hraje k poctě ulovené zvěři. V tomto souboru
hrají pouze samí kluci a to: Petr Rolinc,
Jan Kikal, Pavel Peška, Radim Porvalík,
Jan Vágner a Matěj Pospíšil. Jako čtvrtý
v pořadí se představil soubor Liščí stopa.
Soubor uvedla Pavla Svobodová, která
měla pro návštěvníky koncertu malý kvíz.
Melodie Fanfáry č. 1 od Jiřího Ignáce Linka,
byla použita v televizní reklamě na známé
české pivo. Ten kdo by po odehrání skladby
poznal, o které pivo se jedná, získal by
odměnu. Bohužel nesmělost posluchačů
byla větší než odvaha a odměna v podobě

zúčastní II. ročníků mezinárodní soutěže v mysliveckém troubení konané v Pelhřimově. Tento soubor představil soutěžní
a volitelné skladby a i přes malé faux pas s létajícími notami
sklidil velký úspěch. Po představení všech brněnských souborů přišli na řadu hosté jarního vytrubování, kterými byli trubači ŠLP Masarykův les Křtiny. Nejenže představili divákům
krásné skladby, ale sklidili poklonu za to, že i přes své pracovní vytížení si dokáží najít čas nejen na lovecké troubení.
„Nejenže představili divákům krásné skladby, ale sklidili
poklonu za to, že i přes své pracovní vytížení si dokáží
najít čas nejen na lovecké troubení.“
Tímto jim patří velký dík, že přijali pozvání trubačů Mendelovy
univerzity v Brně a potěšili posluchače koncertu. Závěrem bychom rádi poděkovali lesnické a dřevařské fakultě Mendlovy
univerzity v Brně za podporu a poskytnutí nádherného areálu pro uskutečnění Jarního vytrubování. Dále patří velký dík
našim učitelům, konkrétně Ivoši Horkému, dipl. um., Mgr. Tomáši Kopeckému a MgA. Josefu Stiborovi, kteří s námi mají
trpělivost a pomáhají nám zdokonalovat se. Velké poděkování
patří také návštěvníkům koncertu, bez kterých by naše troubení nemělo smysl.
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Lesnická a dřevařská fakulta
se účastnila Mezinárodního
lesnického a mysliveckého veletrhu
SILVA REGINA 2016

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně
se, ve dnech 3.–7. 4. 2016, účastnila Mezinárodního lesnického a mysliveckého veletrhu, který se konal na brněnském
výstavišti. Veletrh SILVA REGINA je znám nejen českým myslivcům a lesníkům. Každé dva roky, kdy se výstava koná,
přijíždí do Brna tisíce milovníků myslivosti a lovu ze všech
koutů Evropy, zejména ze Slovenska, Rakouska, Maďarska,
Polska či Ukrajiny.
Kolektiv autorů LDF MENDELU

Naše fakulta se stejně jako v předchozích letech aktivně
podílela na zajištění odborného doprovodného programu,
tentokrát především za přispění posluchačů fakulty. Trubači
LDF uspořádali přehlídku trubačských souborů, která byla
doplněna také o vystoupení našich sokolníků. Odborný doprovodný program probíhal po celou dobu trvání výstavy
a byl uzpůsoben potřebám odborné i laické veřejnosti.
Samotná expozice byla umístěna v pavilonu Z o celkové
rozloze cca sto metrů čtverečných, kde probíhala prezentace jednotlivých studijních oborů fakulty. Velkému zájmu
se těšil simulátor harvestoru a vyvážecího traktoru, který
vzbudil zájem jak laické tak i odborné veřejnosti.
Zájemci o danou problematiku se mohli na simulátoru, často poprvé, blíže seznámit se způsobem práce těchto strojů, se
kterými se v lese setkávají stále častěji. Možnost vyzkoušet si

ovládání harvestoru nebo vyvážecího traktoru vyvolala řadu dotazů zejména ohledně
šetrnosti jejich provozu k životnímu prostředí nebo organizace lesnického školství
v souvislosti s výukou práce s harvestory
a vyvážecími traktory. Dotazy odborné veřejnosti směřovaly spíše k přesnosti měření harvestoru nebo možnostem ovlivnění
celkového objemu výroby v neprospěch
majitele lesa. Představení simulátoru Ústavem lesnické a dřevařské techniky přispěla
ke zvýšení atraktivity stánku, a to zejména pro zájemce rozhodující se pro studium
na naší fakultě.
Prezentace arboristiky, vyučované na naší
fakultě, byla rovněž velkým lákadlem pro
kolemjdoucí návštěvníky. Především ukázky
stromolezení při využití lezeckých lanových
technik při ošetřování stromů. Arboristé využívají při péči o stromy lanové lezecké techniky. Tuto péči vykonávají stromolezci, kteří
se v koruně stromu při práci polohují nejčastěji pomocí tzv. metody dvojitého lana.
Přímo na stánku byla umístěna třímetrová
trojnožka s možností pro zájemce vyzkoušet si práci stromolezce. Návštěvníci měli
možnost podle předložených vzorů zkusit
uvázat svěrný uzel, vyzkoušet zadrhovací
schopnost svěrného uzlu, volné polohování,
polohování pod zátěží, polohování pomocí
svěrných uzlů atd. Studenti studijního oboru arboristika při výcviku stromolezeckých
technik nacvičují i záchranné postupy pro
první pomoc zraněného stromolezce, které
byly rovněž předmětem ukázek.
Součástí expozice byl i model dětského
nábytku SAFARI, z rukou studentů 1. ročníku magisterského studia oboru Design
nábytku, který lákal především zvídavé
malé návštěvníky. Jednoduchý tvar krychle
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evokuje úkryt. Přírodní motivy (na čelní
a zadní ploše je vyfrézován tvar zvířátka
a na bočních plochách je baobab) jsou
v souladu s použitým materiálem – biodeskou. Je zde kombinována transparentní
povrchová úprava (přírodní masivní dřevo)
a pigmentový nátěr. Domečky je možné použít jako solitér, nebo je možné je kombinovat libovolně v prostoru. Tento model získal na veletrhu Mobitex cenu společnosti
designATAK. Expozice byla rovněž doplněna i o další dřevěné modely studentů. Vidět
jsme mohli například Tkalcovský stav (model v měřítku 1 : 5), Letadlo Iljušin Il-14 (hračka), Padací most (konstrukce dle dobových
materiálů v měřítku cca 1 : 20), Pila (konstrukce dle skici Leonarda da Vinci), Vřetenový vinařský lis (model v měřítku 1 : 20)
Na stánku fakulty bylo rovněž zastavení
lesní pedagogiky. Na veletrhu se uskutečnil dlouho připravovaný vzdělávací program pro děti a veřejnost, konaný v rámci
projektu „Výchova a podpora vzdělanosti v oblasti významu lesních ekosystémů
a podmínek pro zachování jejich diverzity“ (reg. č. EHP-CZ02-OV-1-040-2015).

MENDEL GREEN

STRANA 11

Doprovodný vzdělávací program byl připraven tak, aby poskytoval komplexní náhled na význam biodiverzity lesních
ekosystémů a koloběh látek v ekosystémech. Program byl
určen jednak početným skupinám pozvaných žáků základních škol a také náhodným kolemjdoucím dětem – od batolat až po žáky středních škol. Na modelových druzích „žížala,
kos a kuna“ si děti (a často i rodiče) zdokonalily svoje znalosti o těchto běžných živočiších, jejich biologii, způsobu života
a ekosystémovém pojetí v rámci koloběhu látek.
Pozvané třídy byly nejprve rozděleny na tři skupiny zmiňovaných živočichů a poté se přemístily na příslušná stanoviště.
Na stanovišti „žížala“ si děti názorně vyzkoušely náročnost
žížalího života prostřednictvím hledání potravy v půdě plné
kořenů, minerálů a odpadků či poznávání předmětů pomocí
hmatu. U kosa se naučily determinovat některé druhy hmyzu
pomocí binokulárních lup nebo si vyzkoušely chytání hmyzí potravy pomocí pinzety s tím, že si vše ulovené následně
namalovaly a poznamenaly. Kuna, zástupce šelem, objasnila
rozdíly mezi druhy a jejich výskyt na našem území, upozornila
na možné benefity a konflikty při střetu s lidskou civilizací
a prostřednictvím znalostních a pohybových aktivit byla dětmi řádně nakrmena. Po ukončení aktivit na svém stanovišti
si jednotlivé skupiny prošly i všechna ostatní stanoviště, přičemž celý program byl završen jejich společnou hrou, kde se
ukázal význam v potravním řetězci všech zmiňovaných druhů.
Programu se celkem zúčastnilo více než 400 pozvaných žáků
základních škol a více než 150 dětí doprovázených rodiči.
Závěrem lze poděkovat všem, kteří přispěli k důstojné
prezentaci Lesnické a dřevařské fakulty na veletrhu Silva Regina 2016. Podařilo se nám zajistit pro širokou laickou i odbornou veřejnost zajímavou, velmi poutavou a příjemnou
prezentaci fakulty na tak navštěvovaném a veřejností oblíbeném veletrhu, jakým se Silva Regina v posledních letech
stala a můžeme se těšit na další ročník v roce 2018.
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Mezinárodní akademická soutěž
trubačů a vábičů ve Zvoleně
V termínu od 18.–20. 3. 2016 se uskutečnila mezinárodní
akademická soutěž v troubení a vábení jelenů. Akce se konala pod záštitou technické univerzity ve Zvoleně, fakulty
lesnické.

Nejoblíbenější kategorií je kategorie souborů, ať smíšených to znamená složených
z lesnic i borlic nebo čistých pouze z lesnic
či borlic. V této kategorii měli trubači LDF
MENDELU celkem čtyři soubory. Nejlépe se

Pavla Svobodová

Samotná soutěž probíhala v sále Zvolenského zámku, který
se nachází v centru Zvolena a jedná se o národní kulturní památku. Od ranních hodin do pozdního odpoledne se z těchto
prostor linuly libé zvuky z lesnic a borlic, které vytvářeli studenti středních a vysokých škol z České, Slovenské i Polské
republiky. Celková slavnostní atmosféra byla doplněna slušivými lesnickými uniformami, které byly povinnou součástí
každého účastníka společně s mysliveckým kloboukem.
Soutěž probíhala v kategoriích soubory v ladění B, sólisté
na lesnice a sólisté na borlice. V kategorii souborů se soutěžilo
ve dvou kolech s tím, že z prvního do druhého kola postupovalo 5 nejlépe hodnocených a umístěných sólistů a souborů.
V prvním soutěžním kole se troubila jedna povinná skladba
a jedna volitelná, kterou si sólisti i soubory vybírali sami podle svého uvážení a schopností, ale musela splňovat podmínku minimálního rozsahu 16 taktů. Povinná skladba pro první
kolo v kategorii souborů byla určena Banskoštiavnická fanfára od Michala Olose, pro sólisty na lesnice byla povinnou
skladbou Slavností fanfára od prof. Antonína Dyka a v kategorii sólistů na borlice účastníci povinně troubili Lovu zdar
od Tibora Andrašovana. Povinnou podmínkou soutěže bylo,
aby se alespoň jeden člen souboru zúčastnil také kategorie
sólistů, buď na lesnici, nebo borlici.
Odborná porota, která byla ve složení Ing. Edmund Hatiar,
Stanislav Ryban a Mgr. Art. Ján Smutný, který byl zároveň
i předsedou poroty, hodnotila sólisty i soubory po celou
dobu konání soutěže. Hodnocen byl především přednes, rytmus a souhra, dynamika, ladění, tónová kultura a celkový
dojem. Porotci přiřazovali body za jednotlivé hodnotící kategorie, nejvyšší známkou byla 5 a nejnižší naopak 1.
Trubači z lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity
v Brně si vedli výborně a obsadili velmi pěkná místa. V kategorii sólistů na borlice se umístil na krásném třetím místě O.
Matějka a jedenácté místo obsadil M. Pospíšil. V kategorii sólistů a lesnice měli trubači LDF Mendelu o jednoho zástupce
více než tomu bylo v kategorii sólistů na borlice a to konkrétně tři. Nejlépe se umístil P. Rolinc, který obsadil šesté místo,
za ním následovaly K. Kábrtová na jedenáctém a B. Kuličková
na třináctém místě z celkových 24 účastníků v této kategorii.

Liščí stopa. foto: jozef orlej

umístil soubor Liščí stopa, ve složení: K. Vítková, K. Kábrtová, V. Tarabová, B. Kuličková
a P. Svobodová, který obsadil první vítězné
místo a s celkovým počtem přidělených
bodů z obou kol se stal i absolutním vítězem této soutěže. Na čtvrtém neboli „bramborovém místě“ skončil soubor pod názvem
Krejčíci (P. Rolinc, P. Peška, M. Pospíšil,
J. Kikal, R. Porvalík a J. Vágner). V umístění
následoval soubor Rudl (K. Kábrtová, L. Dalecká, T. Pišlová a J. Vágner), který obsadil
sedmé místo, a na devátém místě se umístil soubor Kulíšci ve složení: O. Matějka,
J. Vamberský. T. Bíšek, M. Řezba, T. Pišlová
a A. Hejduková. Soubory Liščí stopa a Rudl
byly složené pouze z lesnic a soubor Kulíšci a Krejčíci měli zástupce hrající na lesnice i borlice. V kategorii souborů celkem
soutěžilo 18 souborů, proto výše uvedená
umístění jsou velkým úspěchem a jistým
oceněním soustavné přípravy studentů i jejich učitelů.
Za přípravu děkujeme především Ivoši
Horkému, Dis., který je dlouholetým učitelem trubačů LDF MENDELU, dále potom
Mgr. Tomáši Kopeckému, MgA. Josefu Stiborovi a Bc. Zbyňku Ketnerovi.
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Pařez ze ŠLP Křtiny
pro Národní muzeum
Michal Tomšovský

Spolupráce pracovišť Mendelovy univerzity v Brně s jinými institucemi může mít
neobvyklou až kuriózní podobu. Před časem jsem byl požádán Dr. Janem Holcem
z mykologického oddělení Národního muzea, zda bychom byli schopni a ochotni zajistit pro Národní muzeum smrkový pařez,
nejlépe s výraznou kořenovou hnilobou.
Částečně zetlelý smrkový pařez obvykle
nepatří mezi předměty, o které mají muzejní pracoviště zájem, zde však požadavek souvisí s přípravou plánované moderní přírodovědecké expozice, která si klade
za cíl ukázat sbírkové předměty poutavou
formou. V tomto případě bude představena role hub v lesním ekosystému.
Za pomoci vedoucího našeho ústavu
prof. Libora Jankovského jsme oslovili

vedoucího polesí Vranov ŠLP Křtiny, ing. Iva Březinu, který
s dodáním pařezu laskavě souhlasil. Dr. Holec navštívil v dubnu 2016 polesí Vranov a byly mu nabídnuty dva pařezy ze
smrkových vývratů. Jeden pařez o průměru cca 2 metry včetně kořenových náběhů mu byl obratem za pomocí lesních
dělníků a techniky naložen k odvezení. V současné době je
pařez umístěn v depozitáři Přírodovědeckého muzea (jedna
ze základních složek Národního muzea) v Praze – Horních Počernicích, kde musí vyschnout a po nezbytných povrchových
úpravách bude umístěn do expozice. První vystavení pařezu
možná proběhne už v lednu 2017 v rámci připravované výstavy muzejních přírodovědců v Nové budově Národního muzea
(bývalá budova Federálního shromáždění a rádia Svobodná
Evropa) a později bude umístěn do nové trvalé mykologické
expozice s názvem Svět hub a lišejníků v rekonstruované historické muzejní budově na Václavském náměstí. Jestli někdy
v budoucnu navštívíte Národní muzeum, vzpomeňte si na příspěvek Mendelovy univerzity k vybudování této expozice.

Seminář krytých tónů 2016
Hana Slezáková

Začátkem prosince 2015 proběhl první
kurz techniky krytých tónů, který sklidil velký úspěch, a proto se organizátoři
rozhodli tuto akci zopakovat. V pořadí
již druhý trubačský seminář, zaměřený
na problematiku krytých tónů, se uskutečnil ve dnech 4.–6. 3. 2016. Kurz probíhal opět v prostorách Křtinského zámku,
který poskytl účastníkům také ubytování
a služby zámecké restaurace. Tyto prostory patří Školnímu lesnímu podniku
Masarykův les Křtiny, který tuto akci, zároveň s trubači Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, finančně
a organizačně zaštiťoval. Trubači na lesnice v ladění B se od pátečního večera
zdokonalovali v trubačském umění pod
vedením kvalifikovaných lektorů hornistů a zároveň loveckých trubačů, kterými
byli Jana Adámková, Jan Kratochvíl, Alois

Ličman a Jan Garláthy. Každý den účastníky čekaly samostatné i společné lekce, na kterých se učili techniku krytí, nebo
ji pouze zdokonalovali. Problematika byla vyučována na lidových písních, které byly pro tento kurz upraveny samotnými
lektory. V průběhu víkendu byly pro účastníky přichystané
2 koncerty v Ambitech místního kostela, které poutavě zahráli lektoři kurzu a trubači ŠLP Křtiny. Na závěr sobotního dne byl připraven společenský večer s rautem. Kladné
ohlasy z prvního ročníku kurzu krytí zajisté přispěly k tomu,
že se na letošním ročníku sešli účastníci kurzu v hojnějším
počtu. Tito si pochvalovali zejména kombinaci jednotlivé
a skupinové výuky. Tento seminář navštívili nejen studenti
lesnických škol ale i široká veřejnost zajímající se o troubení
s chutí zdokonalit se ve svém umění. Zakončením společného víkendu se stal druhý koncert v Ambitech v podání učitelů. Tímto druhým vystoupením se s námi lektoři rozloučili
a zakončili kurz jak jinak než loveckou hudbou. Poděkování za tuto akci patří Školnímu lesnímu podniku Masarykův
les Křtiny a trubačům Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. S pozdravem „TROUBENÍ ZDAR!“
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Generační střet: Co očekávají firmy
od absolventů VŠ a vice versa?
Tato otázka byla leitmotivem významné topmanažerské
konference, jež se odehrála 22. dubna na českém velvyslanectví ve Vídni a na jejíž přípravě se významným způsobem
podílela PEF MENDELU, konkrétně nadaní studenti Ústavu
managementu a Ústavu účetnictví a daní.
Vít Janiš

Náš cíl byl od počátku jasný; jít do manažerů natvrdo a bez
zbytečného respektu. Nechtěli jsme politicky korektní diskusi, při které se jen konstatuje, že život je složitý, problémy
velké a Země kulatá. Chtěli jsme diskusi, která jde rovnou
ke kořenu problémů. Chtěli jsme hledat řešení. Chtěli jsme
vědět, proč po nás firmy požadují praxi, ale samy žádnou
nenabízí. A když už, tak někde zdarma nebo za pár korun
vaříme kafe a doplňujeme papíry do tiskáren. Chtěli jsme vědět, proč rakouští studenti po ukončení studia míří rovnou
do firem, zatímco ti čeští na úřad práce. Chtěli jsme toho
hodně, protože jsme generace Y, která se jen tak před někým
neskloní jenom proto, že má super titul na vizitce.
Akce byla spoluorganizována Českou manažerskou asociací a k její realizaci byly přizvány univerzity z Česka, Slovenska i Rakouska. Nejpružněji zareagovala PEF MENDELU, jejíž
studenti se s vysokým nasazením chopili přípravných prací.
Úkolů nebylo málo, náš to–do list čítal přes stovku položek
většího či menšího rozsahu, počínaje stanovením diskusních
témat, až po zajištění AV techniky (akce byla dokumentována
studenty Ústavu informatiky). Dva měsíce intenzivní práce,
stovky hodin času.
Já se ujal role moderátora a měl jsem na starosti scénář
a dramaturgii konference. Možná si právě říkáte, jakou asi tak
konference potřebuje dramaturgii. Jenže tady nešlo o klasickou vědeckou konferenci, kde jeden mluví a ostatní pasivně
přihlížejí. V našem podání šlo o nový formát konference, který lze výstižně popsat jako akční panelová diskuse. V publiku
seděli topmanažeři českých a rakouských firem, kteří nejsou
zvědaví na nějaké zdlouhavé akademické rozjímání. Cílem bylo
rozproudit diskurs mezi studenty a manažery v panelu a poté
zapojit i publikum. To se vcelku rychle podařilo a výsledkem
byl živý, ba přímo akční workshop, na kterém se nikdo ani
přes více než tři hodiny trvající diskusi nenudil.
Pro účely konference jsme provedli rozsáhlý průzkum mezi
340 studenty PEF MENDELU, abychom zjistili autentické názory
a životní postoje generace Y. Dali jsme studentům možnost aktivně ovlivnit svůj osud tím, že položí manažerům otázky, které
je trápí. Ze sesbíraných dat jsme vytvořili personu – typického

zástupce generace Y na PEF MENDELU. Výsledky našeho průzkumu měly velký ohlas
jak mezi manažery, tak mezi novináři. O naší
akci přinesla zprávu řada online i tištěných
médií, vč. serveru Novinky.cz.
Jak konkrétně konference probíhala,
o čem se diskutovalo a k čemu se dospělo,
to už se do mého článku nevejde, ale můžete si přečíst tiskovou zprávu na http://
www.cma.cz/generacni-stret-jak-se-lisi-ocekavani-zamestnavatelu-od-absolventu-a-co-vyzaduji-absolventi-od-svych-zamestnavatelu/.
Závěrem chci poděkovat studentům PEF,
kteří spolu se mnou obětovali přípravám
této skvělé akce nejeden večer. Děkuju Adamu Lisickému a Elišce Dřínovské z Ústavu
účetnictví a daní, rovněž Katce Píchové
a Radimu Kučerovi z Ústavu managementu. A také našim kameramanům Tomáši
Laškovi a Ondřeji Piákovi z Ústavu informatiky. Díky moc!

Akce v kostce:
•
•
•
•

70 topmanažerů českých
i rakouských firem
zástupci studentů z ČR,
SR a Rakouska
zástupci akademické obce
záštita velvyslance ČR
Jana Sechtera (byl také
v diskusním panelu)

Výsledek:
•
•

•

•

České vysoké školství je v hluboké
krizi, a co hůř, dál se potápí
VŠ jsou zkostnatělé,
zakonzervované do sebe,
rezistentní vůči změně
VŠ nereflektují potřeby firem,
absolventi nemají potřebné
dovednosti a nůžky se dál rozvírají
Zajímavý generační střet mezi
studenty (generace Y) a manažery
(generace X) – různé postoje
k práci i k životu, velmi inspirativní
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Řešení:
•
•
•
•

Firmy, jakožto tvůrci reálných hodnot v ekonomice musí začít tlačit na změnu systému VŠ.
Česká manažerská asociace si to bere na paškál
Z konference vzešla výzva, která byla zaslána ministryni na MŠMT a ministrovi na MPO
VŠ se musí otevřít diskusi a spolupráci se soukromou sférou v daleko větší míře než doposud
Vzniká nová organizace Freshunters (v čele se studenty PEF Mendelu), která bude propojovat firmy
a nadané studenty už v průběhu studia

Persona – generace Y na Mendelově univerzitě v Brně
Ahoj, je mi 22 let a jsem typickým zástupcem generace Y na Mendelově univerzitě v Brně.
Zkusím nastínit, kdo jsem a jak uvažuji v kontextu svého budoucího pracovního uplatnění.

Honza

Lucka

Jako zástupce generace Y se můžu ve vztahu
k práci charakterizovat asi takto:
v obecné rovině:
• chci pracovat, ale práce mě musí bavit
• vyhovuje mi plný úvazek, ale s flexibilní
pracovní dobou, nechci trávit celý týden
v kanceláři
• práce se musí uzpůsobit mým potřebám,
chci pracovat tehdy, kdy mi to vyhovuje,
preferuji home office
• až budu mít dostatek zkušeností, možná
zkusím podnikat
• chci více dovolené, resp. možnost navolit si
dovolenou dle potřeby
motivuje mě:
• výše mzdy, atraktivní benefity a bonusy
dle výkonnosti
• sebenaplnění
• získání zkušeností a nových znalostí
• dobrý kolektiv
• verbální ocenění (pochvala)
• možnost být úspěšným
• kreativní, nestereotypní práce
• pracovní cesty do zahraničí
• jasně viditelné výsledky práce

Moje představa o budoucím zaměstnavateli je
zhruba taková:
• umožní mi kariérní růst
• vytvoří příjemné pracovní prostředí
s lidským přístupem a dobrým kolektivem
• bude férový a spravedlivý
• umožní mi další vzdělávání
• umožní mi zaškolení a bude
trpělivý, než se všechno naučím
• bude vůči mně empatický
Dělají dle našeho názoru firmy všechno pro to,
abychom u nich po ukončení studia dokázali
najít uplatnění?
ano
ne
ano, ale málo
31,7 %

(jen některé)

48,1 %

20,2 %

N = 340 respondentů

V čem si myslím, že firmy skutečně pokulhávají?
• je málo praxí (stáží, brigád, částečných
úvazků…)
• firmy nechtějí absolventy bez praxe, ale
samy praxi neposkytnou
• nelíbí se mi neplacené či špatně placené
stáže
• chci více informací o možnostech a nabídkách firem směrem ke studentům
• chci obecně větší spolupráci firem se školou
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Očekávám od zaměstnavatele, že…
• … bude přátelský
• … půjde příkladem
• … bude mít pochopení
• … bude mít zázemí a zkušenosti
• … bude brát v potaz mé návrhy a připomínky

Metodika
Persona byla vytvořena na základě dat sesbíraných metodou kvalitativního endogenního a zčásti
také kvantitativního exogenního výzkumu – dotazováním. Respondenty byli studenti druhých a třetích
ročníků ekonomicko-manažerského oboru PEF Mendelu v Brně. Celkový počet respondentů byl 340.
Pro vyhodnocení dat byla využita metoda zakotvené teorie za využití analýzy prostřednictvím otevřeného kódování, při kterém byla data rozčleněna
na určité segmenty tvořící významové celky, tzv.
významové jednotky. Jednalo se o slovo, větu, nebo
i celý odstavec v závislosti na jejich významu. V rámci otevřeného kódování byly tyto významové jednotky označovány pojmy (kódy), které obsahují určitou
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Zaměstnavatel ode mne nejspíš očekává,
že budu…
• … plnit povinnosti
• … mít chuť k práci
• … spolehlivý
• … loajální
• … ochotný učit se novým věcem

míru konceptualizace, tedy výstižné zachycení podstaty označeného jevu.
Jména person vycházejí ze statistické ročenky
ČSÚ, ze které vyplývá, že muž narozený v letech
1993/1994 se s největší pravděpodobností jmenuje Jan, žena Lucie.
Na fotografiích jsou reální studenti PEF Mendelu
v Brně.
Autorský tým
Bc. Vít Janiš, BA Hons, MSc – metodické vedení,
vyhodnocení dat, zpracování persony
Bc. Adam Lisický – sběr a zpracování dat
Bc. Eliška Dřínovská – zpracování dat
Bc. Kateřina Píchová – sběr dat

Studenti PEFky uklízeli Česko!
Sylvie Formánková

Přestože byla celorepubliková akce Ukliďme Česko plánovaná
na sobotu 16. 4. 2016, zapojili se studenti i mimo tento den,
13. 4. a 20. 4. v rámci svých cvičení v předmětu Společenská
odpovědnost firem. Cvičení nejsou povinná, studenti byli motivováni získáním „bodů do aktivity“ (tým, který vysbíral nejvíce
odpadků, získal bod navíc), pochvalou kolemjdoucích obyvatel,
svých vyučujících a především dobrým pocitem z vykonané
užitečné činnosti. Uklízela se vybraná a předem zaregistrovaná
oblast v městské části Brno-Sever. Celou akci podporuje zároveň i Jihomoravský kraj a město Brno, tudíž bylo možné nafasovat pracovní rukavice, pytle na odpadky a domluvit si svoz
odpadu. Akce se zúčastnilo celkem 70 studentů a podařilo se
jim vysbírat přibližně 800 kg odpadků. Vyučující z Ústavu managementu (Sylvie Formánková a Renata Kučerová), které tento
předmět vedou, šly studentům příkladem a kromě organizace
akce se samy do úklidu zapojily. Stejně tak, jak by příkladem
měl jít i správný manažer podniku.
Proč studenti uklízeli a ještě k tomu v rámci výuky? I dobrovolničení v takovéto celorepublikové akci může být součástí
firemní filantropie (ve formě firemního dobrovolničení) v rámci
společensko-odpovědných aktivit podniku. Do „Ukliďme Česko“ se registrují nejen jednotlivci či školy, ale také různé firmy,

které to pojmou jako formu teambuildingu či
prostě tuto aktivitu považují za prospěšnou
pro naše společné životní prostředí. Studenti
se tak s tímto přístupem později sami v praxi
mohou setkat, nebo něco podobného zorganizovat, až oni budou na vedoucích pozicích.
Akce „Ukliďme Česko“ je dobrá pro každého, kdo si chce při společném úklidu také
trochu pročistit hlavu, nalézt nové přátele
a užít si trochu legrace (studenti soutěžili,
kdo si pořídí nejvíc crazy foto při úklidu). Asi
nikdy nepřinutíme ty, kteří nepořádek nadělali, aby si ho po sobě i uklidili, možná si ani
nevšimnou, že jejich odpadky zmizeli. Ale je
důležité si uvědomit, že nejde pouze o fyzický úklid cizího nepořádku, je zapotřebí mít
pořádek ve své práci, ve své rodině a sám
v sobě. Z této akce plyne jedno jednoduché
poučení – když si nebudeme dělat nepořádek, nebude co uklízet!
Více o akci „Ukliďme Česko“ se dozvíte
zde: http://www.uklidmecesko.cz/

2 / VIII / 2016

MENDEL GREEN

STRANA 17

Studenti ZF MENDELU zrealizovali
v areálu ŠLP Křtiny dvousemestrální
projekt od A do Z
Je konec letního semestru a studenti
4. ročníku oboru Management zahradních a krajinářských úprav ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
dotahují dvousemestrální projekt do konečné – reálné podoby. Vedení ŠLP
ve Křtinách se téměř před rokem rozhodlo rekultivovat plochy před hlavními
budovami ŠLP. Vyvstal nápad dát šanci
studentům spřátelené Zahradnické fakulty MENDELU se sídlem v Lednici.
Klára Trampotová

Vedení ŠLP se tedy dohodlo, že dá šanci
studentům oboru MZKU se ukázat, čemu se
na fakultě naučili. Na začátku zimního semestru roku 2015 proběhy první rekognoskace areálu ŠLP, ke kterým studenti přistoupili velmi zodpovědně. Díky tomu
z nich vzešly 3 velmi zajímavé návrhy. Ty
byly na konci zimního semestru prezentovány vedení ŠLP a posléze byl vybrán jeden
návrh, který se jim nejvíce líbil. Do dalšího
letního semestru tedy studenti vstupovali
s jasnou vizí a velkým úkolem rozpracovat
projektovou dokumentaci do stupně prováděcí dokumentace.
Byly zpracovány jak technické prvky (mlatová cesta, štěrkový trávník či parkoviště),
ale především vegetační prvky (extenzivní
trvalkový záhon či obnova ovocného sadu).
Z finančních důvodů se však nakonec vybrala pouze jedna část, která se na konci
letního semestru realizovala. Byla to část
extenzivního trvalkového záhonu, který je
situovaný vedle polesí Habrůvka v areálu
ŠLP. Záhon navrhly studentky, které se zabývaly problematikou trvalkových záhonů.
Projekt vyvrcholil realizací, která proběhala 3. května 2016. Podíleli se na ní všichni studenti 4. ročníku MZKU. Studenti se
rozdělili do pracovních skupin, kdy první
skupina pokládala protierozní jutovou síť,

která zabrání vzniku eroze svahu. Druhá skupina, zastoupená
především děvčaty, rozmisťovala a sázela trvalky a třetí mužská skupina rozmisťovala kameny a mulčovala záhon štěrkovou drtí. I přes nepřízeň počasí byl kolektiv studentů dobře
„Ani ne za jeden den se studentům podařilo vysázet
téměř 2500 trvalek a zamulčovat štěrkem
255 m2 plochy záhonu.“

naladěný a práce pod rukama přímo utíkala. Ani ne za jeden
den se studentům podařilo vysázet téměř 2500 trvalek a zamulčovat štěrkem 255 m2 plochy záhonu.
Přítomní pracovníci ředitelství ŠLP vyjádřili upřímnou
spokojenost k vykonané studentské práci. Těší se, až se společenstvo zapojí a bude k potěše nejen zaměstnanců ŠLP, ale
i návštěvníků Křtinských lesů.

Realizace probíhala za nepříznivého počasí. Ani to však studenty neodradilo a pracovali s plným nasazením. foto: milan rajnoch

Výsledek dvousemestrálního projektu byl více než uspokojivý.
rajnoch

foto: milan
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Den techniky 2016 na Zahradnické
fakultě MENDELU
V úterý 23. února 2016 byla Ústavem zahradnické techniky
na Zahradnické fakultě MENDELU uspořádána předváděcí
akce s názvem „DEN TECHNIKY 2016“, která byla tematicky
zaměřena na problematiku mechanizačních prostředků využívaných při zpracování půdy a údržbě okrasných porostů.

Program setkání byl rozdělen do dvou vzájemně provázaných
částí – prezentace nabídkového sortimentu firmy GARDEN
STUDIO, s. r. o., zajišťující prodej a servis speciální zahradnické, lesnické a komunální mechanizace a na praktické ukázky
vybraných kategorií mechanizace na přilehlých pozemcích výzkumného pracoviště Mendelea. Celé akce se zúčastnilo více jak
50 účastníků z řad studentů, akademických a vědecko-výzkumných pracovníků Zahradnické fakulty i z řad odborné veřejnosti.
V prezentační části byl účastníkům představen prostřednictvím obchodních zástupců společnosti široký sortiment
nabízené mechanizace renomovaných výrobců AGRIA, RAPID
TECHNIC, AVANT, ELIET, STIHL a HONDA, včetně aktuálních
novinek pro rok 2016. Pozornost byla věnována zejména jednonápravovým malotraktorů, trávníkovým malotraktorům
a nosičům nářadí využitelných v oblasti zahradnické produkce.
Mezi přípojnými stroji byly představeny rozdílné konstrukce
nářadí a mechanizace pro přípravu a zpracování půdy, výsev
travního osiva, přepravní a manipulační operace. Nechyběla
ani prezentace obsáhlého sortimentu malé mechanizace využívané při údržbě okrasných porostů a trávníkových ploch se
zaměřením na plotostřihy, křovinořezy, tvarovací lišty a žací
stroje. Všechny kategorie strojů vzbuzovaly mezi účastníky
velký zájem, o čemž svědčila obsáhlá otevřená diskuze.
Na přednáškovou prezentační část navázaly praktické ukázky
mechanizačních prostředků. Předvedeny byly různé kategorie
mechanizovaného nářadí v podobě plotostřihů, křovinořezů,

vedených žacích strojů, ale také jednonápravové malotraktory v kombinaci s nářadím
pro základní zpracování, dále pak předseťovou i předvýsadbovou přípravu půdy v podobě rotačních bran a kypřičů. Během předvádění mechanizace zástupci společnosti
GARDEN STUDIO, s. r. o., aktivně odpovídali
na dotazy a poskytovali poradenství všem
účastníkům. Díky krytým plochám fóliovníků nebyl zdárný průběh předváděcí části narušen ani odpolední nepřízní počasí. Velký
zájem vzbuzovala možnost zkušebních jízd
a praktického nasazení techniky na demonstračních plochách.
Akce proběhla pod záštitou Zahradnické
fakulty Mendelovy univerzity v Brně a odbornou garancí Ústavu zahradnické techniky, za podpory projektů Institucionálního
plánu MENDELU – kategorie B s názvem
Modernizace ukázkové mechanizace pro
technicky profilované předměty a praxi
na Zahradnické fakultě a Modernizace a rozšíření mechanizačního vybavení ústavu zahradnické techniky pro zkvalitnění výuky.
Den techniky 2016 přinesl kromě nových poznatků také zvýšení obecného
povědomí o vědecko-pedagogických aktivitách realizovaných na Ústavu zahradnické techniky včetně účasti Zahradnické
fakulty MENDELU na provázání teoretické a praktické výuky s hlavním akcentem
na aktivní spolupráci se subjekty v regionu i s aplikační sférou.

Ukázky mechanizace na demonstračních plochách. foto: patrik burg

Zkušební ukázky mechanizace. foto: patrik burg

Patrik Burg

2 / VIII / 2016

MENDEL GREEN

STRANA 19

5. ročník exkurze CEEPUS pro
krajinářské architekty
Mendelova univerzita hostila 11.–13. 5.
2016 již popáté exkurzi studentů a pedagogů oboru Zahradní a krajinná architektura ze Slovenské polnohospodárské
univerzity v Nitře. Exkurze byla již tradičně zaměřena na díla zahradní a krajinářské architektury, letošním tématem
byly současné realizace.
Ing. Markéta Flekalová, Ph.D.

První ročník této exkurze proběhl na jaře
2012 a její zaměření se v průběhu jednotlivých let mění, aby byla atraktivní pro studenty každý rok. Tak již proběhla například
témata historických zahrad (např. zámecké
zahrady Slavkov, Milotice, Bučovice, Lednice, nebo brněnské historické parky jako
Lužánky, Denisovy sady, Špilberk) nebo
městských veřejných prostor (např. Brno,
Olomouc, Zlín).

Exkurzi na straně SPU Nitra zajišťovala Ing. Mária Bihuňová, Ph.D., proděkanka pro zahraniční vztahy a vztahy
s veřejností na Fakultě záhradníctva a krajinného inžinierstva, na straně MENDELU ji zajišťovala Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. ze Zahradnické fakulty, koordinátorka sítě CEEPUS
CIII-CZ-0311-08-1516 „Landscape management – Sustainable
land use perspectives in the Central European Region“ – díky
které je tato dlouhodobá spolupráce umožněna.
Spolupráce mezi oběma fakultami existuje od začátku
programu CEEPUS v akademickém roce 2003/2004. V roce
2008 se Zahradnická fakulta stala koordinátorem sítě, která
dnes zahrnuje 11 partnerských univerzit a zaměřuje se mezioborovou spolupráci v péči o krajinu. Partnerské instituce tak jsou zaměřeny na krajinářskou architekturu, územní
plánování, zahradnictví, lesnictví, ekologii apod. Spolupráce
je udržována na bázi studentských a učitelských mobilit, velkou roli hrají právě vzájemné exkurze, letní školy a krátkodobé výzkumné pobyty studentů doktorského studia.

„ Letos se pozornost zaměřila
na současné realizace.“

Letos se pozornost zaměřila na současné realizace, jak úplně nové (např. střešní
zahrada areálu Svět vědy a techniky v Ostravě, park Pod Plachtami v Novém Lískovci, Otevřená zahrada Nadace Partnerství
v Brně, Omega Sport Centrum a zahrada
areálu GEMO v Olomouci), tak moderní
rekonstrukce objektů zahradní a krajinářské architektury (např. zámecká zahrada
v Hranicích, lesopark v Novém Lískovci,
Květná zahrada v Kroměříži). Ve všech navštívených objektech byl zajištěn odborný
průvodce, ať již projektant, realizátor nebo
zaměstnanec správy zeleně. Účastníci tak
měli jedinečnou možnost díla nejen vidět, ale dozvědět se i pozadí jejich vzniku,
případně úskalí jejich realizace a údržby,
a mnohem více tak proniknout do tajů každodenní praxe krajinářského architekta.

Park v Hranicích. foto m. bihuňová

Otevřená zahrada Nadace Partnerství. foto m. flekalová
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Prostory kulturního domu ve Velkých Bílovicích byly vyzdobené v duchu opravdové džungle „Tajuplné Amazonie“.
foto: lukáš řádek

Reprezentační ples studentů
Zahradnické fakulty MENDELU 2016
V letošním roce se dne 18. 3. 2016 od 20.00 v Kulturním
domě ve Velkých Bílovicích uskutečnil další ročník Reprezentačního plesu ZF MENDELU se sídlem v Lednici. Tuto
akci pořádá každoročně Spolek studentů pod záštitou Zahradnické fakulty MENDELU. Téma letošního roku „Tajuplná Amazonie“ bylo inspirováno tropickou a neprostupnou
brazilskou džunglí s klikatící se největší řekou Amazonkou.
Vstupenky byly v polovině ledna již beznadějně vyprodány.
Ti, kteří si je stihli včas zajistit, si užili atmosféru tajuplné Amazonie ve vyzdobených prostorách kulturního domu
ve Velkých Bílovicích.
Organizátoři plesu ZF MENDELU

Večer zahájil úvodním slovem děkan Zahradnické fakulty
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. Prvním bodem večerního programu bylo předtančení tanečního páru Nicol Cupalové a Jana
Pitely z Taneční školy Starlet z Brna. Ti navodili atmosféru večera svými latinsko-americkými tanečními rytmy. K tanci a poslechu hrála po celý večer v hlavním sále kapela Eremy s vynikající
a sympatickou zpěvačkou Veronikou Chlupovou. Díky chytlavému repertoáru byl taneční parket stále plný.

Ani na letošním plese nemohla chybět
tombola. Návštěvníci mohli vyhrát zajímavé
ceny. Vrcholem tohoto programu byla hlavní
slosovatelná tombola, kde byly přichystány
ceny jako motorová pila nebo vyhlídkový let.
V malém sálu zněly ohnivé melodie houslí doprovázející údery cimbálových paliček a dusot basových tónů od cimbálové
muziky Lália z Velkých Bílovic. K cimbálové muzice patří i víno, které tu nemohlo
chybět. Proběhl zde košt 350 vzorků vín.
V polovině večera byli všichni hosté vtáhnuti, scénkou v podání studentů Zahradnické fakulty, do nepropustného a tajuplného
pralesa Amazonie. Umělecké vyjádření bylo
inspirováno amazonskými bájemi a pověstmi. Exotické rytmy, které zazněly hned
po potlesku hostů, nastartovaly podmanivou atmosféru přímo stvořenou pro dražbu. V letošním ročníku se dražily tři kytice – pro hlavní hrdinku Ayahuasce, dále
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Předtančení v podání studentů Zahradnické fakulty jistě přiblížilo atmosféru amazonské přírody. foto: lukáš řádek

Velice očekávaným momentem v programu byla
dražba tematicky vázaných kytic. foto: lukáš řádek

papoušková a pro vodní víly. Zájemci o tyto nádherné kytice
usilovně přihazovali, aby vybojovali kytici pro svou milovanou
polovičku.
O půlnoci na návštěvníky čekalo opravdové pralesní překvapení. Vidět na jednom parketě 54 tanečníků, v podání Amazonek z Tanečního studia N. C. O. D., bylo naprosto uchvacující
a dech beroucí. Díky DJ Jurovi poté pokračovala zábava až
do ranních hodin.
Ples pro tento rok je již dávno za námi. Nezbývá nic jiného
než se opět těšit na ten příští. Za organizátory bychom chtěli
ještě jednou poděkovat sponzorům, přátelům, ale také vedení
Zahradnické fakulty MENDELU, za jejich podporu, bez které
bychom tuto akci nedokázali uskutečnit.

Česká republika bude žádat
o povolení nové enologické metody
Mojmír Baroň

Problematice nasycených vyšších mastných kyselin (HFA – higher fatty acids) se
na Ústavu vinohradnictví a vinařství v Lednici věnuje výzkumná pozornost již řadu let,
látky byly optimalizovány v laboratorních
i provozních podmínkách a s úspěchem patentovány u nás i v zahraničí v podobě konkrétní směsi. Stále je však nezbytné získat
komplexní náhled na chování této směsi
při aplikaci ve vinařské technologii, otestování metod použití v reálných podmínkách
vinařských podniků, získání širších znalostí
a souvislostí o účinnosti HFA v různých stadiích výroby vína a jejich dopadu na finální

produkt. Tříletý testovací program v ČR vypršel a nyní je čas
dát výsledky na stůl. Nejprve na ten na SZPI a poté především
na ten v Paříži. V průběhu začátku dubna je nutné výsledky
prezentovat před technologickou komisí expertů OIV. Další
vývoj je tedy neznámý, pokud by však byla metoda zařazena do víceetapového systému schvalování, byl by to obrovský úspěch. Pokud by nakonec byla metoda povolena, bylo
by možné změnit technologii vín se zbytkovým cukrem na celém světě a šetřit používání SO2, jako hlavního alergenu vína.
Rýsuje se nám výborný partner, kdy o koupi licence projevila
zájem největší světová firma v oboru – Lallemand. V případě
prodeje by tak byla distribuce zajištěna ve všech vinařských
zemích. Takové uvažování je však velmi předčasné a čeká nás
dlouhá a trnitá cesta k vytouženému cíli.
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Den Amazonie
4. 5. 2016 hostila Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií odborníky při příležitosti konání Dne Amazonie. Tato akce složená ze série přednášek s diskusí se konala
pod záštitou Ústavu jazykových a kulturních studií.
Miroslav Horák

Zúčastnil se jí entomolog Mag. Ruben Casas Reategui z Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía (zkr. UNIA;
Pucallpa, Peru), který se specializuje na problematiku využití
amazonského hmyzu jako udržitelného potravinového zdroje.
Dále pan RNDr. Jan Placht z Oddělení koncepce a akreditací
OSZS rektorátu Univerzity Karlovy v Praze, jenž se věnuje rozvoji mezinárodní akademické spolupráce mezi Peru a Českou
republikou. Pana Plachta na akci doprovázela Ing. Barbora
Floriánová z Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU, jež poskytla účastníkům akce informace
o výjezdech v rámci bilaterálních smluv. Ty lze v Amazonii realizovat buďto na výše zmiňované UNIA nebo na Universidad
Nacional de San Martín v Tarapotu.

Den Amazonie měl hojnou účast. foto: mirka moksha

Exteriér auly na Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. foto:
miroslav horák

Dalším čestným hostem byla religionistka a výtvarnice, Mgr. MgA. Anna Irmanovová, která se ve své samostatné
vědecké práci specializuje na problematiku střetů a možných symbióz různých
náboženství. Posledním vzácným hostem
byla MgA. Jana Horáčková z Fakulty tropického a subtropického zemědělství České
zemědělské univerzity v Praze, která patří
k průkopnicím etnobotanického výzkumu léčivých rostlin v oblasti Alto Purús
na hranicích Peru a Brazílie. Za domácí
instituci na akci vystoupil Mgr. et Mgr. Miroslav Horák, Ph.D., jenž se ve svém výzkumu soustředí na využití tradiční amazonské medicíny v léčbě drogové závislosti.
Všechny přednášející, kteří na Dni Amazonie vystoupili, spojuje jedna společná
vlastnost. Své znalosti zakládají na dlouhodobém pobytu v oblastech peruánského tropického deštného lesa.
Ruben Casas svůj výzkum realizuje mezi
čtyřmi domorodými etniky: Awajún, Shipibo, Asháninka a Shawi. V dotazníkovém
šetření, které provádí za pomoci tlumočníků z řad svých diplomantů na UNIA (kde
mj. studují příslušníci 24 amazonských indiánských kmenů), shromažďuje informace o druzích hmyzu, které Indiáni běžně jí
a také dokumentuje způsoby jejich sběru
a přípravy. V dalším kroku provádí taxonomickou analýzu sesbíraných vzorků a rozbor jejich obsahových látek. Poslední fáze
jeho výzkumu bude zaměřena na zbudování
chovatelské stanice, ve které bude oblíbené
hmyzí lahůdky možné reprodukovat, a tak
bude tradice jejich konzumace zachráněna
před vymizením.
Jan Placht ve své přednášce krom jiného připomenul významné české objevitele,
kteří se podíleli na určení pramene Amazonky. V tomto směru sehrál významnou
roli uznávaný český geograf a hydrolog působící na Přírodovědecké fakultě Univerzity
Karlovy, prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
Řeč přišla ale také na jeho předchůdce,
zejm. na jednoho z nejúspěšnějších českých
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Letecký snímek řeky Ucayali, z níž soutokem s řekou Marañon nedaleko peruánského města Iquitos vzniká Amazonka.
foto: miroslav horák

Don Filomeno, léčitel z komunity Nueva vida, Alto Purús. foto: jana horáčková
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jezuitských misionářů v Jižní Americe, autora první podrobné
mapy Amazonky, Samuela Fritze.
Anna Irmanovová se zabývala prolínáním katolicismu s domorodou spiritualitou založenou na víře v duchy živé i neživé přírody. Tento fenomén je v těch částech Amazonie, kde
došlo ke kontaktu původních obyvatel s kolonizátory, takřka
všudypřítomný. Náboženský synkretismus, jak se zmiňovaný
jev odborně nazývá, ale nemusí mít jen negativní souvislosti, nýbrž může být také výrazem kompatibility „tradičního“
a „moderního“ pojetí víry shodně vycházejícího z odpuštění
a milosrdenství. Pozoruhodné byly v této souvislosti postřehy
přednášející z její výpravy po řekách Urubamba, Tambo, Sapani a Ucayali, kde se měla možnost z odstupu setkat s obyvateli nekontaktovaných domorodých etnik.
„V podtextu Dne Amazonie se jako tenká červená linie
linula společná snaha všech přednášejících o osvětu
ve věci ochrany tropického deštného lesa a jeho obyvatel
před ztrátou biologické a kulturní rozmanitosti.“
Jana Horáčková hovořila o byrokratických a technických obtížích s realizací terénního výzkumu v odlehlých částech Peru,
které jsou doposud charakteristické panenskou přírodou.
S posluchači se podělila o své poznatky z výzkumu léčivých
rostlin u Indiánů Huni Kuin, kteří do roku 1946 praktikovali
endogenní kanibalismus. Kromě fascinujících informací o vzorcích chování a stylu života obyvatel na Alto Purús zmínila
také svůj dlouhodobý zájem o studium rostlinných přípravků
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s antikoncepčními a afrodiziakálními účinky, které jsou Indiány používány dlouhodobě bez rizika vzniku negativních zdravotních účinků, které jsou příznačné pro
hormonální přípravky dostupné na českém trhu.
Miroslav Horák představil účastníkům
své dosavadní poznatky z terénního výzkumu užívání tradiční amazonské medicíny v Peru a České republice, jemuž se
věnuje od roku 2007. Cílem tohoto výzkumu je nejen představit alternativní terapeutický model pro léčbu drogové závislosti klientům, kteří nebyli úspěšní v léčbě
v českých rehabilitačních programech, ale
z dlouhodobého hlediska také získat povolení pro regulované využití rostlinných
látek z tradiční amazonské medicíny pro
léčebné účely ve vybraných místních terapeutických komunitách.
V podtextu Dne Amazonie se jako tenká
červená linie linula společná snaha všech
přednášejících o osvětu ve věci ochrany
tropického deštného lesa a jeho obyvatel
před ztrátou biologické a kulturní rozmanitosti. Bylo by však jistě naivní myslet si,
že jedna akce podobného typu může kritickou situaci změnit. Příští rok v tentýž
den proto hodláme akci zopakovat.

Přednášející na Dni Amazonie. Zleva: Miroslav Horák, Ruben Casas, Jana Horáčková, Anna Irmanovová a Jan Placht. foto: mirka moksha
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Maribor – studentský ráj
Veronika Batelková

Ahoj všichni!
Jmenuji se Veronika a v posledním semestru magisterského studia na Mezinárodních
studiích na FRRMS MENDELU jsem se rozhodla vyjet na praktickou stáž přes program Erasmus+. Jedním z hlavních důvodů,
proč mě to vůbec napadlo, byl studijní Erasmus pobyt v Maďarsku, což byl jednoduše
nejlepší půlrok mého života, a proto jsem
chtěla takovou zkušenost ještě o něco víc
rozšířit. Navíc stáž měla tu výhodu, že se
člověk i něco naučí, ale pořád žije tak trochu
studentský život, který se těžko opouští.
Ještě v Maďarsku jsem na stránkách
MENDELU objevila přihlášku na stáž
do Slovinska, na Univerzitu v Mariboru –
Fakultu ekonomiky a podnikání, přesněji
na Oddělení mezinárodních vztahů. Bylo to
skvělé skloubení několika věcí, co mě baví,
jako například potkávaní nových lidí ze
všech koutů světa, spolupráce se studenty
z Erasmus+ programu nebo zúčastňování se různých univerzitních akcí. Přestože
jsem měla už v té době dělat státnice, zkusila jsem podat přihlášku. Měla jsem takové
štěstí, že mě na stáž nakonec vybrali, tak
jsem se rozhodla studium ještě prodloužit,

abych na ni mohla vyjet. A dobře jsem udělala, byla to úžasná
půlroční zkušenost! Spoustu věcí jsem se naučila, nejen ohledně administrativy, jako například vyřizování nejrůznějších mezinárodních smluv, ale byla to i velká zkušenost pro mě samotnou. Přeci jen je něco jiného žít sám v cizí zemi, pracovat tam,
živit se a komunikovat v cizím jazyce 24 hodin denně.
Musím říct, že jsem si těžko mohla vybrat líp. Slovinsko je
úžasná a nádherná země a co se kultury týče, jsou nám dost
podobní, což usnadňuje asimilaci v nové zemi. Víkendy jsem
tak trávila (krom psaní diplomové práce) na výletech s dalšími Erasmáky nebo jen tak ve městě. Samotný Maribor je
krásné, malé městečko, plné studentů a kaváren. Dost lidem
připomíná právě Brno, možná právě proto jsem se tam cítila
tak dobře.
Co se týče studentského života, Maribor má velkou ESN
skupinu, která dělá několikrát týdně společné akce (třeba
Halloween party) nebo výlety, takže nudit se nebyl čas. Další
velkou výhodou Slovinska jsou studentské bony, díky kterým
studenti mají slevu na jídlo, někdy dokonce vyjde i zdarma, takže největším sportem studentů je hledání nejlepších míst, kam
se chodit najíst a co nejlevněji. A to jinde v Evropě nenajdete!
Takže kdybych to měla shrnout, jsem vážně ráda, že jsem
na stáž vyjela. Získala jsem nezapomenutelné zážitky, nové
přátele a spoustu zkušeností, takže to můžu každému jen
doporučit. Už proto, že vzpomínky a zážitky vám nikdy nikdo
nevezme.

STRANA 26

MENDEL GREEN

2 / VIII / 2016

Na FRRMS MENDELU v Brně budou
školeni mezinárodní inovační makléři
v agrobyznysu

Vojtěch Tamáš

Výzkumné centrum „Discovery R & D Center“ uspořádalo
4. března 2016 v Budapešti setkání zástupců mezinárodních
partnerů. Schůzka byla svolána za účelem posílení spolupráce v rámci začínajícího mezinárodního projektu zaměřeného
na budování kapacit a inovačních služeb v agrobyznysu v zemích střední a východní Evropy (V 4). Konkrétně se účastnilo
14 zástupců ze 6-ti zemí, jež reprezentovali instituce:
•
•
•
•
•
•
•

Mendelova univerzita v Brně,
University of Agriculture in Krakow,
Wageningen University,
University of Huddersfield,
Slovak University of Agriculture in Nitra,
Regional Developmental Association
of Felso-homokhatsag
Szent István University.

Zástupce MENDELU v Brně Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D. uvedl,
že připravovaný projekt je v podstatě pokračování úspěšné
tříleté spolupráce v oblasti výzkumu a poradenství v agrobyznysu. Discovery R & D Center (dále jen DRDC) ve spolupráci
s partnerskými institucemi (hospodářské komory, maďarských zemědělských sdružení a Ministerstva zemědělství aj.)
zkoumala situaci v maďarském prostředí pro vytvoření rámce
aplikovatelného v ostatních zemích V4 (ČR, Polsko a Slovensko). Již tři roky probíhaly v rámci dvou předcházejících projektů pravidelné mezinárodní workshopy, v rámci kterých byli
školeni tzv. „Young Innovation Brokers for Visegrad countries“

(mladí inovační makléři pro země V4). Minulý rok DRDC společně s mezinárodními
partnery (včetně MENDELU v Brně) navrhli
pokračování úspěšných projektů v rámci
Erasmus + KA2 strategického partnerství.
Cílem posledního mezinárodního setkání bylo vytvořit platformu pro další odbornou diskusi týkající se hlavních myšlenek
připravovaného projektu a po vzájemné
diskusi upřesnit roli jednotlivých institucí, včetně plánu aktivit projektu. Odborná
diskuze vedla k definování úlohy a předpokladů připravovaných odborníků „inovačních makléřů“, jako zprostředkovatelů
mezi nabídkou a poptávkou (v zemědělství) v oblasti poradenství a výzkumu, jež
v současnosti nejsou v zemích V4 k dispozici. V každé ze zúčastněných zemí je situace na trhu velice odlišná, z toho důvodu
je třeba i v připravovaném projektu v tomto smyslu přistupovat individuálně.
Ambicí připravovaného projektu je vytvořit (prostřednictvím osvědčeného mezinárodního týmu a osvědčených postupů)
kvalitní osnovy a postupy pro připravované
kurzy, prostřednictvím kterých budou školení noví inovační makléři v agrobyznysu
pro země V4.
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Už 10 let pomáháme Vašim
znalostem růst!

Během 10 let jsme rozšířili nabídku vysokoškolského vzdělávání
na 4 akreditované studijní obory v pedagogické a technicko-ekonomické oblasti. foto: archiv icv mendelu

ICV MENDELU slaví 10. výročí svého působení jako
samostatný vysokoškolský ustav MENDELU. foto:
archiv icv mendelu

V letošním roce uplyne právě 10 let
od doby, kdy se Institut celoživotního vzdělávání stal samostatným vysokoškolským
ústavem Mendelovy univerzity v Brně, a to
na základě Rozhodnutí rektora č. 15/2006
ze dne 15. června 2006.

V oblasti celoživotního vzdělávání jsme rozšířili naši nabídku na 70 různých kurzů odborných, jazykových či zájmových. foto: archiv icv mendelu

Martina Urbánková

Vzniku vysokoškolského ústavu (VÚ) předcházely 3 roky činnosti Institutu celoživotního vzdělávání jako celoškolského pracoviště,
které se zaměřovalo na rozvoj celoživotního
vzdělávání pro odbornou veřejnost, zajištění vzdělávání učitelů formou tzv. doplňujícího pedagogického studia a na rozběhnutí
projektu Univerzity třetího věku.
V roce 2006 se díky úspěšnému fungování a neustálému personálnímu, materiálnímu i odbornému rozvoji stal Institut
celoživotního vzdělávání samostatným
vysokoškolským ústavem. Od tohoto okamžiku se vysokoškolský ústav začal, vedle
své dosavadní činnosti, věnovat také výuce akreditovaných studijních programů
a vědecko-výzkumné činnosti.
Po celých 10 let pokračoval úspěšný rozvoj činnosti VÚ ve všech jeho oblastech:

V roce 2008 jsme založili Poradenské centrum, které poskytuje kvalifikované studijní, kariérové a psychologické poradenství. foto: archiv
icv mendelu

Univerzita třetího věku má za 10 let působení ICV MENDELU přes
1 200 absolventů. foto: archiv icv mendelu
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Rozšířili jsme nabídku vysokoškolského vzdělávání
v oblasti pedagogických a technicko-ekonomických
oborů na současné čtyři akreditované studijní obory.
Zahájili jsme spolupráci se 44 středními odbornými
školami a učilišti, 8 komerčními subjekty a 23 zahraničními univerzitami.
Uspořádali jsme 7 ročníků mezinárodní vědecké konference ICOLLE, která se věnuje aktuálním tématům
z oblasti školství, a na přípravě 8. ročníku pracujeme.
Začali jsme vydávat nezávislý odborný recenzovaný časopis Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, který
od roku 2011 přináší aktuální poznatky z oblasti celoživotního vzdělávání a učení.
V oblasti celoživotního vzdělávání jsme rozšířili naši
nabídku na 70 různých kurzů a seminářů zaměřených
na oblast pedagogiky, ekonomie, zemědělství, potravinářství, techniky, IT, jazyků i soft skills.
V roce 2008 jsme založili Poradenské centrum, které
poskytuje kvalifikované studijní, kariérové, speciálně-pedagogické a psychologické poradenství všem studentům, absolventům i zaměstnancům MENDELU.
Univerzita třetího věku rozšířila svoji působnost o 4 regionální pobočky, založila Klub U3V a základní tříleté
studium pro seniory doplnila o nultý ročník, dva nástavbové programy a celou řadu odborných, jazykových a zájmových kurzů.
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„Za 10 let působení Institutu
celoživotního vzdělávání
absolvovalo kurzy
a semináře více než
13 500 účastníků.“
Za 10 let působení Institutu celoživotního
vzdělávání, jako samostatného vysokoškolského ústavu, prošlo úspěšně našimi učebnami 538 studentů, přes 750 odborníků
se účastnilo 7 ročníků vědecké konference
ICOLLE, naše kurzy a semináře celoživotního vzdělávání a Poradenského centra absolvovalo více než 13 500 účastníků a Univerzita třetího věku má přes 1 200 absolventů.
V následujících nejméně 10 letech bychom rádi pokračovali v rozvoji celoživotního vzdělávání a pomáhali našim studentům
v růstu jejich znalostí v duchu myšlenky
Jana Wericha: „Kdo ví, je vyhnán z ráje blbosti.“ Také bychom chtěli dál rozvíjet naše
rozsáhlé činnosti, a posílili tak naši pozici
jako stabilní a uznávané univerzitní pracoviště nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Akce u příležitosti 10. výročí ICV MENDELU:
Soutěž MYSLI A HRAJ!
Vědomostní soutěž pro všechny příznivce
ICV MENDELU o dárkové balíčky a dárkový
poukaz na kurz v hodnotě 3000 Kč.
Trvání soutěže: květen–listopad 2016.
Setkání studentů a absolventů ICV MENDELU
Odpolední slavnost 16. 6. 2016 se studenty
a absolventy pedagogických a technickoekonomických oborů ICV MENDELU.
Fotosoutěž U3V MENDELU nemá vrásky
Soutěž pro posluchače U3V MENDELU
o 3 dárkové poukazy na kurzy.
ICOLLE – mezinárodní vědecká konference
V rámci 8. ročníku konference ICOLLE si
s odbornou veřejností připomeneme 10. výročí

vzniku samostatného vysokoškolského ústavu.
Hlavním tématem konference budou
„Aktuální výzvy celoživotního
vzdělávání a učení“.
Ochutnávky kurzů a seminářů zdarma
V rámci Týdnů vzdělávání dospělých, kterých
se účastní i náš vysokoškolský ústav,
proběhnou v říjnu zdarma ochutnávky kurzů
a seminářů z oblasti celoživotního vzdělávání,
Poradenského centra a Univerzity třetího věku.
Den seniorů
Setkání studentů U3V MENDELU
27. 10. 2016 u příležitosti 10. výročí ICV
a oslav měsíce seniorů.
Více na www.icv.mendelu.cz/10vyroci
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POZVÁNKA na konferenci
celoživotního vzdělávání ICOLLE 2016
Srdečně zveme odbornou veřejnost na mezinárodní vědeckou konferenci ICOLLE,
která se uskuteční 13.–14. 9. 2016 v Kongresovém centru Mendelovy univerzity
ve Křtinách. Hlavním tématem 8. ročníku
konference budou Aktuální výzvy celoživotního vzdělávání a učení.

Na konferenci bude pozornost věnována
především:
• kariérnímu systému
pedagogických pracovníků,
• dalšímu vzdělávání
pedagogických pracovníků,
• pedagogickému vzdělávání
akademických pracovníků,
• očekávání zaměstnavatelské sféry
na další vzdělávání zaměstnanců,
• trendům ve vzdělávání
starších dospělých.
Konference je určena vysokoškolským
pedagogům, vědeckým pracovníkům, učitelům středních škol, doktorandům a širší
odborné veřejnosti. Jako přednášející vystoupí přední čeští i zahraniční odborníci
v oboru pedagogiky.
Důležité termíny
Přihlášení prezentujících: do 10. 7. 2016
Přihlášení účastníků: do 31. 8. 2016
Přihlášení na konferenci a více informací
na www.icolle.cz
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Univerzita třetího věku MENDELU –
umění stárnout
Nedílnou součástí univerzitního života v České republice se
staly univerzity třetího věku a Mendelova univerzita v Brně
není v tomto směru výjimkou. Na MENDELU působí Univerzita třetího věku (U3V) už od roku 2003 a za dobu 13 let
bylo slavnostně vyřazeno již 1600 absolventů. V žebříčku
výkonnosti (počet posluchačů a množství nabízených vzdělávacích a rozvojových aktivit) nám patří 5. místo z 22 univerzit třetího věku, které od roku 1990 v České republice
vznikají. Kvalitní zázemí pro U3V poskytuje Institut celoživotního vzdělávání a pobočky U3V v Lednici, Kyjově a Bruntále. Na podzim 2016 připravujeme otevření další pobočky,
a to v Rožnově pod Radhoštěm.
Kolektiv pracovníků Oddělení vzdělávání seniorů ICV MENDELU

V rámci brněnských univerzit třetího věku se ta naše těší velké oblibě seniorů, zejména díky tématům přednášek, kvalitě
a vstřícnosti přednášejících a ochotnému přístupu organizačních pracovníků k posluchačům. Do základního tříletého
studijního cyklu pro velký počet uchazečů ani nemůžeme
přijmout všechny seniory, kteří mají zájem o studium.
V akademickém roce 2015/2016 jsme seniorům nabídli
účast v základním tříletém cyklu, dvou nástavbových studiích
(Zahrada a zdraví; Člověk, zvíře a životní prostředí) a jednoročním kurzu Naše zahrádka. Zároveň jsme připravili cyklus
filosofických přednášek Láska k moudrosti v běhu staletí, počítačové a jazykové kurzy, muzikoterapii, kreslení, kurzy Relaxační techniky, Orientální břišní tance a mnohé další.
V novém akademickém roce 2016/2017 bychom rádi pro
seniory připravili osvědčené vzdělávací aktivity. Chystáme
otevření nového celoročního kurzu Člověk a společnost, jehož

těžištěm jsou univerzitní obory s humanitní profilací. Současně provádíme analýzu
vzdělávacích potřeb seniorů a na základě
jejích výsledků bychom rádi zrealizovali
nové vzdělávací kurzy.
V rámci oslav 10. výročí Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU a oslav měsíce seniorů (říjen) proběhne 27. října 2016
na ICV MENDELU Den seniorů, během
kterého slavnostně vyhodnotíme probíhající fotografickou soutěž „U3V MENDELU
nemá vrásky“.
Pracovníci i posluchači U3V tuto cestou
velmi děkují všem akademikům Mendelovy univerzity, kteří pravidelně seniorům
přednášejí a kteří udržují prestiž Univerzity třetího věku. Rádi také uvítáme zájem
dalších akademiků o výuku na U3V.
Svojí existencí není U3V MENDELU v České republice výjimkou, ale jednu výjimku
přeci jen má. Mezi pěti brněnskými U3V
jsme jediní, kteří máme Klub U3V a v celé republice je Klub U3V ojedinělý charakterem
své náplně a organizace. Jde o exemplární
příklad praktického rozvíjení aktivního stárnutí. Náš Klub U3V se řídí heslem: „Spolužáci spolužákům“, které vystihuje způsob práce
klubu se seniory. V navazujícím textu se můžete o činnosti klubu dočíst více.

Klub U3V MENDELU – Proč stárnout pasivně?
Hana Varmužová, předsedkyně Klubu U3V MENDELU

Klub U3V pracuje na Mendelově univerzitě v Brně již 11 let.
Založili ho v roce 2005 aktivní posluchači Univerzity třetího
věku MENDELU, a přidali tak k základnímu poslání U3V – vzdělávání – i rozměr sociální. Mnozí senioři ztratí po odchodu ze
zaměstnání kontakt s aktivními lidmi a vzniká u nich pocit
izolovanosti. U3V je příležitost, jak se těmto pocitům bránit
a Klub U3V pomáhá vytvářet prostor k dalším aktivitám.
Jak v současné době Klub pracuje? Práci řídí výbor Klubu,
který tvoří zástupci všech tří ročníků U3V, dvou nástaveb
a absolventů. Na bedrech členů Klubu U3V MENDELU spočívá veškerá organizační a administrativní činnost, kterou

dělají členové výboru dobrovolně, ve svém
volném čase a zdarma. Nápady a návrhy
nejrůznějších aktivit přichází od všech posluchačů či odjinud, na členech výboru je
rozhodnutí, zda je v silách klubu daný nápad realizovat.
A co se Klubu v akademickém roce 2015/16
povedlo uskutečnit?
Výborný ohlas mají turistické vycházky
pod vedením Jitky Bednářové. Konají se
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Výborný ohlas mají v Klubu U3V turistické vycházky do přírody v okolí Brna pod vedením Jitky Bednářové.

Hitem loňského roku byly v Klubu U3V přednášky o brněnském podzemí. Posluchárna pro
100 lidí byla pokaždé plná.

V žebříčku výkonnosti (počet posluchačů a množství nabízených
vzdělávacích a rozvojových aktivit) patří U3V MENDELU 5. místo
z 22 univerzit třetího věku v ČR.

jednou měsíčně a míří do přírody v okolí
Brna. Na jaře byly zaměřeny na objekty Lesnického Slavína a pro velký zájem budou pokračovat i v následujícím školním roce.
Hitem loňského roku bezesporu byly
přednášky Ing. Aleše Svobody o brněnském podzemí, které organizuje Nikola Rusev. Pro velký zájem se vyhlašovaly vždy
dva termíny na jedno téma a posluchárna
pro 100 lidí byla pokaždé plná.
Tradicí se staly návštěvy arboreta v Řícmanicích i Křtinách a také výlety na vánoční či velikonoční výstavy na Rybničním
zámku u Lednice. Posluchači U3V mají

také v oblibě autobusové exkurze za zajímavou architekturou, historií nebo přírodními krásami a klub se jim snaží
vycházet vstříc. Výlety do Kutné Hory, Sedlce, do Svitávky
na prohlídku Löw-Beerových vil či Českého Krumlova jsou
toho dokladem.
Členové Klubu U3V MENDELU už teď sestavují program
na příští rok. Rýsuje se pokračování cyklu přednášek o Brně,
budou pokračovat turistické vycházky, rádi bychom uskutečnili výlety do zajímavých parků a zahrad po celé ČR. A věříme, že s novými posluchači přijdou i nové nápady.
Všichni z Klubu U3V MENDELU si velmi váží podpory ze
strany ICV, protože bez zázemí, které nám škola poskytuje,
bychom některé aktivity nebyli schopni uskutečnit.
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Projekt „Akademici čtou dětem“
s úspěchem pokračuje
Více než dva měsíce četli akademičtí pracovníci Institutu
celoživotního vzdělávání MENDELU dětem ve dvou mateřských školách pohádky. Interní projekt Akademici čtou
dětem od svého zahájení v měsíci březnu nabral na síle.
Do čtení pohádek se zapojili nejen všichni pedagogové, ale i vedení vysokoškolského ústavu včetně ředitelky
doc. PhDr. Dany Linhartové, CSc. A co víc, o čtení dětem
projevili zájem i studenti učitelství z prezenční formy studia. Každý pátek v obou mateřských školách četl jeden učitel spolu se studentem pohádky a poté si s dětmi o nich povídali. Nadšení a spokojenost byly znát na obou stranách.
Marie Horáčková

S velkým potěšením jsme přijali nabídku na spolupráci
od prof. Ing. Jaroslava Dufka DrSc., který působí na Fakultě
regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Pan profesor
projevil zájem nejen účastnit se čtení v Mateřské škole Hrá-

Děti s panem profesorem Dufkem zažily své první autorské čtení. Přinášet
dětem nové zážitky bylo cílem projektu. foto: archiv icv mendelu

šek, ale dokonce nám i nabídl knihu pro děti, kterou sám
napsal pro své vnuky. Kniha má název „Káček Kváček a kuře
Pepík“ a vypráví o dobrodružstvích dvou zvířecích kamarádů. Děti příběhy zvířátek zaujaly natolik, že nezůstalo pouze
u čtení jednoho příběhu, ale četly se hned příběhy tři. Děti
měly následně tolik dotazů, že pan profesor na ně ani nestačil odpovídat. Všechno probíhalo ve velmi milé a příjemné
atmosféře. Přítomnost pana profesora Dufka přinesla dětem
zcela novou zkušenost, neboť aniž by to tušily, tak zažily své
první autorské čtení.

Knihkupectví Academia věnovalo pro čtení v mateřských školách 10 pohádkových knih, které
od vedoucího knihkupectví pana Jiřího Svobody
osobně převzala ředitelka VÚ Dana Linhartová.

Po zahájení projektu Akademici čtou
dětem jsme oslovili několik knihkupectví
s nabídkou spolupráce. Jako první zareagovalo knihkupectví Academia, které
věnovalo pro čtení v mateřských školách
deset krásných pohádkových knih. Ty si
přímo v knihkupectví na Náměstí Svobody
v Brně převzala ředitelka vysokoškolského ústavu, paní docentka Dana Linhartová. Vedoucí nakladatelství Academia pan
Jiří Svoboda náš projekt podpořil svým
vyjádřením:
„V knihkupectví Academia věříme, že
vztah ke knížkám a příběhům je dobré vytvářet u dětí již od útlého věku, aby je pak
zájem o četbu provázel celý život. Proto
je nám ctí, podpořit projekt ‚Akademici
čtou dětem‘, který vznikl na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně.“
První etapa projektu se uzavřela na konci května. Požádali jsme proto paní Věru
Šohajovou, ředitelku univerzitní MŠ Hrášek, o krátké zhodnocení: „S koncem května naše spolupráce na projektu Akademici
čtou dětem skončila. Ani se mi nechce věřit, jak to rychle uteklo. Každý týden jsme
se s dětmi těšili, jakou pohádku či příběh
uslyšíme. Jsme rádi, že tento projekt vznikl
a velmi si vážíme zájmu všech zúčastněných, kteří věnovali čas našim dětem.“

Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně

ZVLÁDÁME
I SAZBU
Sazba knih a e-knih, grafické návrhy

Chystáte se publikovat? Vydavatelství MENDELU vysází
Vaše publikace a připraví grafické návrhy obálek
i jakýchkoliv jiných tiskovin.
Služba je pro zaměstnance MENDELU zdarma
a není podmíněna tiskem publikace
ve Vydavatelství MENDELU.
Více informací najdete na
http://uvis.mendelu.cz/wcd/w-rek-uvis/vydavatelstvi/sluzby/katalog_sluzeb.pdf
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