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rok 2017 je v plném proudu, máme za sebou zkouškové období a běží letní semestr,
který se sice týká zejména naší akademické
obce, ale o to důležitější jsou pro nás přijímací zkoušky do všech akreditovaných
studijních programů. Stejně jako ostatní
vysoké školy usilujeme o dostatek kvalitních uchazečů o studium, ze kterých
bude možné vybírat. Bohužel současné
demografické scénáře predikují klesající počty maturantů a tento trend, který sledujeme od kulminace počtu studentů univerzity
v roce 2012, bude doznívat až kolem roku 2020. Tato skutečnost je
navíc umocňována konkurencí v terciárním vzdělávání, která je patrná z poměrů mezi počtem přijatých a zapsaných uchazečů, který se
průměrně na naší univerzitě pohybuje kolem 60 % (40 % z uchazečů
o studium). Současné složení studentů univerzity vykazuje regionální charakter, kdy 29 % studentů je z bývalých okresních celků Brno-město a Brno-venkov, celkově 46 % z Jihomoravského kraje. Narůstají počty zahraničních studentů, 10 % studentů univerzity je ze Slovenské
republiky a 6 % z ostatních států světa. Zvýšení skutečného zájmu uchazečů o studium je podporováno především v oblasti průběžné inovace
a zvyšování atraktivity nabízených studijních programů, v oblasti propagace univerzity a intenzivní spolupráce se středními školami.
Významnou událostí loňského roku, která nás nyní výrazně ovlivňuje a klade na univerzitu další nároky, byla novelizace zákona o vysokých školách, kdy po mnohaleté diskusi vstoupila novela od září 2016
v platnost. Novela sice nepokryla dlouhodobě problematickou oblast
financování vysokého školství, nicméně zpracovala klíčová témata
vnitřního a vnějšího hodnocení kvality, institucionálních akreditací,
profilů studijních programů a zřizuje Národní akreditační úřad. S novelou zákona souvisí řada prováděcích předpisů, zejména se jedná
o dvě klíčová nařízení vlády, která stanovují standardy pro akreditace
a oblasti vzdělávání.
Nadále pokračujeme v aktivní spolupráci s regionem, kde Jihomoravský kraj vykazuje celorepublikově jedny z nejlepší výsledků v oblastech znalostní ekonomiky a rozvoje spolupráce se sektorem terciálního vzdělávání. Konkrétní záměry jsou projednávány v pracovních
skupinách regionální inovační strategie, kam univerzita předkládá
svoje projektové záměry v podobě projektových fiší. V průběhu roku
2016 tak univerzita připravila celouniverzitní strategické projekty
do několika výzev OPVVV a pro oblast vzdělávání to byly zejména komplementární projekty pro zvýšení konkurenceschopnosti absolventů
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univerzity a infrastrukturní podpora projektu. Nyní očekáváme vyhodnocení podaných návrhů za 570 mil. Kč a v případě, že projekty budou financovány, ovlivní chod univerzity
nejméně do roku 2022. V projektech je řada klíčových aktivit
a v návaznosti na novelizaci zákona o vysokých školách je plánována finanční podpora 12 strategických studijních programů s novými akreditacemi zaměřenými na praxi.
V rámci spolupráce přímo se studenty probíhá mnoho
aktivit, za všechny lze zmínit přípravu soutěže o zpracování ideového architektonicko-krajinářského návrhu na řešení
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prostoru odkaliště Hády, kdy cílem celého
projektu by měla být revitalizace území
a přetvoření prostoru na volnočasové plochy určené pro sport a rekreaci tak, aby se
tento areál přeměnil na park, a aby jeho podoba a fungování umožňovaly širokou škálu
veřejných aktivit.
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.,
prorektor pro pedagogiku

Rozhovor se zahradní specialistkou
Ing. Annou Buchtovou o výstavě orchidejí
BZA MENDELU a redakce

Od kdy se v BZA MENDELU pěstují orchideje, jak dlouhá je
to tradice?
Sbírka orchidejí byla založena v roce 1969. U jejího zrodu stáli
učitelé a vědečtí pracovníci tehdejší VŠZ Ing. Jindra Dušek
CSc. a doc. Jaroslav Křístek CSc. Součástí sbírky byla a je i laboratoř na pěstování orchidejí in vitro.
Kolik druhů nyní máme ve sklenících, jak je získáváme, co
patří mezi největší rarity?

V naší sbírce máme zastoupeno asi 1 500
botanických druhů orchidejí pocházejících z tropických oblastí – Střední a Jižní
Ameriky, jihovýchodní Asie, Afriky a Austrálie. Kromě botanických druhů máme
ve sbírce i hybridy komerčně významných
rodů orchidejí – Phalaenopsis, Dendrobium, Phaphiopedillum mezirodové křížence Cattleya.
Při získávání orchidejí spolupracujeme
s Botanickými zahradami v rámci Evropy,
výměnou rostlin, poskytnutím semen, rostliny nakupujeme od různých specializovaných zahraničních firem. Výhodou je, že
máme vlastní laboratoř a orchideje si opylujeme a dále množíme.
Nejvzácnější orchideje jsou tzv. endemity,
které se vyskytují v přírodě na malé ploše
v úzce specifickém prostředí. Některé zástupce endemitů máme v naší sbírce.
Čím se lišíme od jiných zahrad v pěstování orchidejí?
Naše sbírka patří k největším sbírkám orchidejí v České Republice a je v širokém povědomí odborníků i v zahraničí.

foto: bza mendelu

Existuje nějaký univerzální návod na pěstování orchidejí, co má doma člověk vytvořit za podmínky, pokud chce orchideje
pěstovat?
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O tom by se dalo dlouze hovořit. Vždy musíme vycházet z toho,
odkud daná orchidej pochází, z jakých podmínek, tepelných,
světelných, vlhkostních. Rostliny bychom si měli vybírat podle
toho, jaké máme doma podmínky. Nemůžeme chtít po chladnomilné orchideji, aby prospívala v teplém bytě.
Podle teplot se orchideje dělí do tří skupin: orchideje teplomilné, chladnomilné a temperované. K tomu je třeba zajistit odpovídající podmínky světelné a vlhkostní.
Velké výstavy se dělají jednou za několik let a vždy koncem
zimy, souvisí to s dobou kvetení?
Velkou orchidejovou výstavu pořádáme pravidelně po 4–6 letech, poslední byla v roce 2011. Koncem zimy máme v květu
sbírku našich hybridních Phalaenopsisů a jiné, proto chceme
tuto krásu prezentovat.
Čím bude letošní výstava jiná?
V hale bývá tradičně umístěna orchidejová expozice navrhovaná panem architektem prof. Ing. Ivarem Otrubou, CSc. Pokaždé
je však jiná konstrukcí, barevnou kompozicí, a umístěním tropických rostlin, převážně orchidejí a tilandsií. Letos doplněna
o ukázky živého hmyzu. Prvky jako dřevo, kov, zrcadla a voda
nesmí v expozici chybět.
Co je ale opravdu novinkou a pro většinu návštěvníků atraktivní, tak ve skleníku v části pro veřejnost budou poletovat

foto: bza mendelu
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různé druhy živých tropických motýlů.
V současné době (únor) probíhá v naší líhni
pokus s dodávkou 80ks kukel motýlů. Podle
prvních líhnoucích se jedinců soudíme, že
jsme zajistili vše pro tyto něžné „okřídlence“. Poslední podobnou výstavu se živými
motýly jsme uskutečnili v roce 2004. Jde
o nákladnou a hlavně pracnou akci, pokud
chcete zajistit dobré podmínky pro tento
roztomilý hmyz.
Na co se nejvíc těšíte?
Přáli bychom si, aby návštěvníci byli s výstavou spokojeni, byla pro ně příjemným zážitkem a uvědoměním, jak úžasná je rozmanitost tvarů, barev, a vůní rostlin a říše hmyzu.
Bude se moct případný návštěvník zeptat
na nějaké odborné dotazy během výstavy,
neplánujete nějakou jednorázovou přednášku, kurz v rámci výstavy?
Na případné dotazy naši odborníci rádi
a ochotně odpoví. Výstava bude doplněna
o fotografie a krátký informační film z prostředí severní Sumatry.
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Kariérní den MENDELU 2017
Hana Syrová

Kariérní den napomáhá propojení studentů MENDELU s pracovním trhem. Setkání studentů se zástupci firem otevírá
možnost seznámení se svým potenciálním zaměstnavatelem, možnost domluvit
si osobně praxi, stáž, práci na částečný
úvazek, trainee program, nebo spolupráci při psaní závěrečné práce.
V loňském roce se veletrhu aktivně zúčastnilo 36 firem a přibližně 800 studentů. Součástí veletrhu byl i doprovodný program se
specializovanými přednáškami týkající se životopisů, motivačních dopisů, focení na CV
a finančního poradenství.
Třetí ročník Kariérního dne na MENDELU proběhne 12. 4. 2017 ve vestibulu budovy Q od 9.00 do 15.00.
I na letošním Kariérním dni se studenti
mohou seznámit se zástupci firem, vyslechnout si jejich prezentace o firmě a třeba
i o jejich postupu při výběrovém řízení.
V současné době se na účast studentů
MENDELU těší zástupci těchto firem:
• KPMG Česká republika
• STUDENT AGENCY, k. s.
• Partners Financial Services, a. s.
• Agrotec, a. s.
• E.ON Česká republika, s. r. o.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Randstad, s. r. o
HANAGRAIN J. T. J., s. r. o.
FNZ (UK) Ltd – Czech Branch, odštěpný závod
Lidl Ceska Republika, v. o. s.
KBC Group NV Czech Branch
Shared Service Center
Dixons Carphone CoE, s. r. o.
EYELEVEL, s. r. o.
Umím se prosadit, s. r. o.
Kleffmann Group, s. r. o.
EmbedIT (Home Credit International)
Profesia CZ, spol. s r. o.
Allianz pojišťovna, a. s.
Home Credit, a. s.
Ministerstvo zemědělství
Accenture Central Europe B. V., organizační složka
Asseco Central Europe, a. s.
Lactalis CZ
Ranger Communication Centres, a. s.
Kiwi.com, s. r. o.
PPG Industries Czech Republic, s. r. o.
Česká pojišťovna, a. s.

Konečný termín pro přihlášení firem je 10. března 2017.
Součástí kariérního dne budou odborné přednášky: Jak
psát životopis, Jak vyjednávat o platu, Jak začít podnikat
a další. Bude také možná individuální konzultace životopisů
a motivačních dopisů. Přítomen bude i odborník zabývající
se sociálně právním a pracovně právním poradenstvím.
Více informací na kariera.mendelu.cz a na foto.mendelu.cz.
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BRNO Ph.D. TALENT
JCMM

Brno a Jihomoravský kraj s více než 6000 výzkumníky se profilují jako „znalostní region“, do kterého se v posledních letech přemístila řada špičkových firem s vlastním výzkumem
(R & D). Důraz kladený na vědu a výzkum vyžaduje špičkové
vědce a rovněž talentované studenty.
Právě na přítomnosti mladých talentů do značné míry závisí
budoucí hospodářský vývoj měst a regionů. Přilákání talentovaných mladých lidí k vědecké kariéře je klíčové pro kvalitativní rozvoj vědy a výzkumu a zvýšení konkurenceschopnosti.
Cílem programu Brno Ph.D. Talent je motivovat a podpořit
talentované studenty k vědecké excelenci prostřednictvím
stabilní finanční podpory. Projekt reaguje na nevyhovující
podmínky doktorského studia v ČR:
• nízká atraktivita vzhledem k alternativám, zejména
výše doktorských stipendií (5–8 tisíc měsíčně) je zcela
mimo ekonomickou realitu, řada kvalitních kandidátů
tak do doktorských programů ani nenastoupí
• doktorandi jsou nuceni si přivydělávat, což znemožňuje potřebné 100% nasazení, bez něhož nelze konkurovat špičkovým Ph.D. studentům v zahraničí
• při pochopení nemožnosti konkurovat nejlepším ztrácí část doktorandů motivaci a studium nedokončí
• ambiciózní doktorandy motivují podmínky k odchodu
na prestižní instituce v zahraničí.
Program Brno Ph.D. Talent prostřednictvím doplňkových stipendií přímo zlepšuje finanční podmínky doktorského studia,
čímž oceňuje a motivuje talentované mladé vědce a umožňuje
jim plné nasazení při studiu a vědecké práci. Nepřímo pak zvyšuje atraktivitu a prestiž doktorského studia přírodovědných
a technických oborů.
V letošním roce běží již 6 soutěžní ročník, doposud bylo
podpořeno 107 nadaných studentů. Jakkoli má projekt plánovaný efekt v střednědobém období, přínosy je možné pozorovat již dnes:
• Studijní výsledky, úspěchy a publikační aktivita podpořených studentů jsou vysoce nadprůměrné.
• Z prvních tří ročníků projektu zůstalo v Brně na vědeckých pozicích 45 z celkových 60 podpořených doktorandů. Ostatní působí na zahraničních univerzitách
nebo jako odborníci ve firmách v oblasti výzkumu.
• Finanční podpora pomáhá podpořeným doktorandům
absolvovat zahraniční stáže (Mayo Clinic, Harvard Medical School, Rockefeller University, aj.) a zahraniční konference (např. pořádaných NASA), čímž je prohlubována

•

•

zahraniční spolupráce a renomé brněnských univerzit.
Projekt pomáhá vedoucím vědeckých
týmů přilákat talentované studenty
i z jiných krajů ČR (včetně Prahy) a ze
zahraniční (např. Indie).
Obdobný projekt byl spuštěn na Karlově univerzitě (program STARS) a kopírovat se jej pokouší i Moravskoslezský kraj.

Výchovou talentovaných doktorandů
v perspektivní vědecké kapacity přímo
na brněnských univerzitách jsou pak v delším horizontu zajišťovány nezbytné kvalitní lidské zdroje pro výzkum a vývoj, a to
s nižšími náklady než obnáší „import“ již
zkušených vědců z jiných regionů či zemí.
Brno se jako donátor připojuje ke globálnímu trendu podpory excelence a profiluje se jako významný partner rozvoje vědy
a inovativního podnikání. Město se tak stává uznávaným centrem vzdělanosti a díky
jeho podpoře se zvyšuje atraktivita a renomé brněnských univerzit.
Do posledního šestého ročníku soutěže
Brno Ph.D. Talent přihlásilo své vědecké
projekty 106 začínajících doktorských
studentů. Do finále soutěže postoupilo 40
projektů, které od mezinárodních hodnotitelů získaly nejvyšší hodnocení. Finalisté
rozdělení do dvou skupin mezi technické
a přírodní vědy se utkali o 20 stipendií.
O jejich udělení rozhodla odborná porota
složená ze zástupců akademické i firemní
sféry na základě prezentací soutěžních
projektů a diskuzí s finalisty. Pro nepodpořené finalisty byl v letošním roce nově
připraven program mikrostipendií, který
nabídne nejaktivnějším z nich ve vědě
menší finanční podporu. Pro stipendisty i finalisty samotné jsme v letošním
roce připravili taktéž nově sérii setkání
a workshopů zaměřených na jejich kariérní rozvoj.
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Rozhovor s Hanou Habánovou
studentkou MENDELU
a vítězkou Ph.D. talent
Redakce

Jak jste se o soutěži dozvěděla?
O soutěži jsem se poprvé dozvěděla od vedoucího své diplomové práce (Mgr. Martina Černého, Ph.D.). Soutěž mě samozřejmě
ihned zaujala, a tak jsem vyhledala webové
stránky JCMM Brno PhD Talent 2016, kde
jsem našla všechny potřebné informace
(od důležitých termínů, přes pravidla soutěže, až po detailní popis požadované struktury přihlášky a cenná doporučení pro její
psaní). Později, když už jsem měla přihlášku
rozpracovanou, jsem si všimla plakátu propagující soutěž na vývěsce před budovou C.
Myslím, že by bylo dobré se v příštím ročníku zaměřit na zvýšení propagace soutěže
z pozice naší univerzity, protože letos byly
z MENDELU odeslány pouhé tři přihlášky,
což je škoda.
Představte svůj projekt?
Obecně se zabývám proteomikou semen,
tedy studiem proteinů obsažených v semenech různých druhů rostlin a jejich dynamikou v průběhu klíčení. Hlavní technikou,
kterou při své práci využívám, je hmotnostní spektrometrie. Můj projekt v rámci PhD
Talent je zaměřen na konkrétní skupinu
proteinů označovaných jako proteiny tepelného šoku (Hsp). Tyto proteiny se vyskytují
snad u všech živých organismů a současné
studie naznačují, že jejich význam je mnohem větší, než se původně zdálo. Mým
úkolem bude studovat roli těchto proteinů
v regulaci klíčení a následně využít získané poznatky pro zvýšení efektivity tohoto
procesu v podmínkách abiotického stresu.
Takový princip by později mohl být aplikovatelný u zemědělsky významných plodin.
Jak se změnil Váš vědecký život?
Úspěch v této soutěži pro mne znamená
hodně, především mě to ujistilo, že jsem se

foto: jcmm

v životě vydala správnou cestou a že to, co dělám, má reálný
potenciál. Samozřejmě musím zmínit i finanční motivaci, která je značná a umožňuje mi plně se soustředit na svůj výzkum.
Získání tohoto stipendia také v neposlední řadě znamená širokou nabídku nejrůznějších akcí a seminářů pořádaných pod
záštitou JCMM a orientovaných na různé aspekty vědeckého
života PhD studentů. Tyto výhody v kombinaci s plnou podporou mého školitele (prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.)
a konzultanta (Dr. Černý) a přístupem k modernímu vybavení
na Ústavu molekulární biologie a radiobiologie tvoří výborný
základ pro realizaci mého projektu.
Plány do budoucna?
Můj projekt je koncipovaný na tři roky, avšak již teď je zřejmé, že pokud budu chtít svoji práci dotáhnout do konce, čímž
myslím její využití v praxi, bude přesahovat rámec PhD Talent
a nejspíš i období mého doktorského studia. Do budoucna
bych tedy ráda zůstala ve vědě a věnovala se výzkumu rostlin.
Věřím totiž, že zasluhují více pozornosti mimo jiné i pro jejich
klíčovou roli v potravinové bezpečnosti a v době globální změny klimatu.
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Rozhovor s Terezou Vaněčkovou
studentkou MENDELU
a vítězkou Ph.D. talent
redakce

Jak jste se o soutěži dozvěděla a kde?
Na jaře 2016 jsem absolvovala odbornou stáž na Ústavu chemie a biochemie, kde mě mí školitelé informovali o možnosti
přihlásit se do soutěže Brno PhD talent. Jelikož mám soutěživého ducha a ráda přijímám nové výzvy, rozhodla jsem se pro
účast. Přes léto jsem intenzivně pracovala na projektu a strávila spoustu hodin v laboratoři a studováním literatury. Musím
také říct, že jsem hojně využívala konzultací u mých školitelů,
kterým za to patří mé velké díky.
Můžete stručně představit svojí práci, co je jejím cílem atd.?
Věnuji se vývoji chytrých fluorescenčních nanočástic pro cílené
zobrazování nádorové tkáně. Jinými slovy se jedná o nové kontrastní látky pro neinvazivní diagnostiku. Fluorescenční zobrazování začíná být stale více populární, a to hlavně díky nižším
provozním nákladům nebo rychlosti vyšetření ve srovnání například s magnetickou rezonancí. V této oblasti je však prostor
pro zlepšování a vývoj stále výkonnějších fluorescenčních značek. Mým cílem je syntetizovat nové fluorescenční nanočástice
tvořené lanthanoidy, které budu testovat na buňkách nádorových linií pomocí fluorescenční mikroskopie a také bude provedena série testů in vivo, tedy na modelových organismech (myš).
Jak Vám umístění v této soutěži změnilo „vědecký život“?
Úspěch projektu v této soutěži hodnotím jako velké uznání
a také skvělou položku do životopisu, která mi zcela jistě pomůže i při žádosti o stáž či další zaměstnání. Musím říci, že
kladné hodnocení projektu odbornou komisí mě podpořilo
v tom, že můj projekt má smysl a vědomí toho mi dodává
obrovskou energii pro jeho realizaci.
Jaké jsou vaše další plány?
Vedle práce na mé dizertaci se plánuji zdokonalovat v zobrazovacích metodách, tedy mikroskopii a in vivo zobrazování. Mám prozatím v plánu 2 krátkodobé zahraniční stáže.
Po ukončení Ph.D. studia bych ráda načerpala další zkušenosti na některé ze zahraničních institucí.
Co byste vzkázala případným účastníkům soutěže, budoucím Ph.D. studentům?
Doporučuji, aby se už teď poohlídli po nějakém správně naladěném školiteli, zapracovali na sobě a začali s přípravou

foto: tereza vaněčková

„Obecně můžu říct,
že se v soutěži kladně hodnotí,
když student dělá
‚něco navíc‘ vedle
standardního studia.“

přihlášky do soutěže co nejdříve. Obecně
můžu říct, že se v soutěži kladně hodnotí, když student dělá „něco navíc“ vedle
standardního studia. Ať už je to publikační
činnost, účast na mezinárodních studentských konferencích, ve studentských spolcích nebo studijní stáže. Myslím, že účastí
v této soutěži může člověk pouze získat. Já
osobně si cením ohodnocení projektu odborníky a samotná tvorba projektu a jeho
detailního časového plánu mi pomohla naplánovat si cíle mého studia.
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Centrum transferu technologií
na MENDELU (CTT MENDELU)
Václav Trojan, ředitel CTT MENDELU

CTT MENDELU se zaměřuje na podporu
spolupráce mezi akademickým světem
a komerční sférou. Nabízí pomoc akademických pracovníkům i studentům při ochraně
duševního vlastnictví (Užitné vzory, průmyslové vzory, vynálezy, licenční smlouvy a to
i na závěrečné práce studentů). Cílem CTT
MENDELU je prohloubit, podpořit, ale hlavně rozšířit spolupráci univerzity s aplikační
sférou a strategickými partnery, která má
zájem nejen o samotný transfer technologií, ale i o konkrétní služby jakými jsou

celého procesu výstupů ze všech typů projektů či studentských závěrečných prací. Tak, aby se každý výstup, který
má příznak průmyslového práva dostal na CTT MENDELU
a byla možnost ho komercializovat, seznámit s ním širokou
univerzitní obec a případně propojit jiné výsledky univerzity či využít komerčního partnera z již existujícího výstupu
do dalších aktivit MENDELU. Na stránkách ctt.mendelu.cz
může každý aktuálně nalézt veškeré informace o duševním
vlastnictví, jeho ochraně, aktuality ze zajímavých výstupů
univerzity, ale i akce, na kterých se CTT MENDELU prezentuje za celou univerzitu.
Pracoviště CTT MENDELU najdete v 1. patře „budovy A“ v levém křídle.

„CTT MENDELU
se zaměřuje na podporu
spolupráce
mezi akademickým světem
a komerční sférou.
Nabízí pomoc
akademických pracovníkům
i studentům při ochraně
duševního vlastnictví
(Užitné vzory, průmyslové vzory,
vynálezy, licenční smlouvy
a to i na závěrečné
práce studentů).“

CTT MENDELU v roce 2017 čekají zajímavé aktivity a to jak
aktivní účast na veletrhu VVI (Věda Výzkum Inovace) v Brně,
ale i podpora na dalších univerzitních prezentacích, jako jsou
Kariérní den na MENDELU, významné veletrhy (Mobitex,
Stavební veletrh, Animal TECH, Tech Agro, Silva Regina aj.,
pořádané BVV Brno), tradiční „Země Živitelka“ v Českých
Budějovicích nebo velmi významná akce „NEJinovátor Jihomoravského kraje“. Plánujeme několik seminářů a workshopů
na konkrétní témata, které trápí akademickou obec univerzity. Budeme rádi, když nás kdokoliv z univerzity osloví se
svým požadavkem, jak s požadavky na školení nebo s žádostí
o podporu.

testování, měření, poradenství z různých
odvětví, využití speciálního přístrojového a laboratorního vybavení MENDELU
nebo zadávání závěrečných prací v praxi.
Jak zmínil pan prorektor Dr. John Russin
z AgCenter, LSU (Louisiana State University, USA), který zde na MENDELU strávil
na podzim 2016 více než měsíc, podmínkou
fungování transferu technologií je vzájemná spolupráce s odborníky z praxe i uvnitř
univerzity a jednotnost celé univerzity.
Další a ve své podstatě prioritní činností je
vzdělávání v oblasti transferu technologií
všech na univerzitě (jak zaměstnanců, tak
i studentů) a to s důrazem na pochopení

V krátkosti vás seznámíme i s důležitou součástí ochrany duševního vlastnictví a to Licencí – Licenční smlouvou.
Licence k užívání se váže na Vámi přihlášený užitný vzor,
patent či ochrannou známku na Úřadě průmyslového vlastnictví, tím pádem ho můžete legálně používat pouze vy. Kdyby chtěla užívat vaše technické řešení či ochrannou známku třetí osoba, můžete jí udělit licenci za určitou úhradu.
Licence je povolení nebo takzvané oprávnění, kdy majitel
průmyslových práv k duševnímu vlastnictví opravňuje třetí osobu k využití jeho patentu, ochranné známky atd. Licenční smlouva je ověřeným právním nástrojem pro rychlé
a bezpečné užívání právně chráněných poznatků, které jsou
transferovány od jejich vlastníků k uživatelům. Na rozdíl
od převodu průmyslových práv, kdy dochází ke změně vlastníka předmětného práva, u licenční smlouvy jde o pouhé povolení k užívání, aniž by se vlastník práva měnil.
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Rozlišujeme pět základních průmyslových práv:
• Patenty
• Užitné vzory
• Průmyslové vzory
• Ochranné známky
• Označení původu a zeměpisná označení

Ve stručnosti vás s jednotlivými seznámíme.
Patenty: právní ochrany vztahující se na vynálezy, které jsou
průmyslově využitelné, nové a vznikly výsledkem vynálezecké
činnosti. Patent platí 20 let, ale je potřeba platit každoroční
udržovací poplatky. V rámci Evropy existuje také evropský patent, který uděluje Evropský patentový úřad. Zapsání patentu
je zdlouhavější proces, jehož povinnou součástí je průzkum
v databázích. Tento průzkum vykonává UPV (Úřad průmyslového vlastnictví v Praze).
Užitné vzory: chrání nová technická řešení, která jsou průmyslově využitelné a přesahují rámec pouhé odborné dovednosti.
Užitný vzor platí 4 roky, lze jej za poplatek dvakrát prodloužit
vždy o tři roky (max. tedy 10 let). Jeho zapsání je záležitostí
cca. 3 měsíců.
Průmyslové vzory: chrání vizuální vlastnosti či složku výrobku. Ochrana zapsaného průmyslového vzoru trvá 5 let.
Jde prodloužit celkem 5 krát (max. doba ochrany je 25 let).
Ochranné známky: znamenají označení, která mají rozlišit
shodné výrobky od různých výrobců či shodné služby od odlišných subjektů působících ve službách. Ochranná známka je
spojena vždy s konkrétním zbožím nebo službami, které jsou
pod touto známkou poskytovány. Ochranná známka zapsána
v ČR je platná pouze na jejím území, ale lze požádat také o mezinárodní zápis ochranné známky u světové organizace WIPO
se sídlem v Ženevě.
Označení původu a zeměpisná označení: tato ochrana se
používá při ochraně zboží, které má určitou kvalitu, vlastnosti
spojené s pověstí, vše v návaznosti na vymezenou zeměpisnou oblast. Představují právo na užívání takového označení
každému, kdo dané výrobky ve vymezené oblasti produkuje.
Slouží jako záruka pro spotřebitele.
Pro základní přehled bychom rozdělili, které lze licencovat
a které naopak.
Licencovatelné předměty:
• Ochranná známka – (kromě kolektivní)
• Obchodní tajemství
• Vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory
• Chráněné odrůdy rostlin
• Doménové jméno
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Nelicencovatelné předměty:
• Označení původu
• Zeměpisné označení
• Zaručená tradiční specialita
• Ekoznačka
• Kolektivní ochranná známka

V neposlední řadě zmíníme TAČR GAMA –
Technologické agentury České republiky.
Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA.
Projekty tzv. PoC (Proof–of–concept)
jsou zaměřeny na podporu vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatnění.
Výsledky těchto aktivit/výzkumu musí
mít vysoký komerční potenciál a existující trh. Podpořené mohou být všechny
projekty vědeckých týmů složených ze zaměstnanců univerzity, případně studentů
doktorského studia, kteří budou po celou
dobu řešení projektu v zaměstnaneckém
nebo studentském poměru k MENDELU.
Podpořený projekt je ten, který není financován z jiných zdrojů a je zaměřený
na získání funkčního prototypu, ověřené
technologie, průmyslově-právní ochrany
případně licence komerčnímu subjektu.
Nejvhodnějším výstupem je přihláška vynálezu. V roce 2016 byly prostřednictvím
CTT MENDELU vypsány dvě výzvy na podporu těchto aktivit. Přihlásilo se celkem
34 projektů, podpořeno bylo 12. Rozpočet
na jednotlivý předkládaný projekt je v rozmezí 200 000 Kč až 1 000 000 Kč. Preferovaná doba řešení projektů je 12–18 měsíců. V roce 2017 bude vypsána v pořadí
třetí výzva, která je plánována na měsíc
říjen. Vyhodnocení předložených projektů
v každém kole výzvy provádí členové Rady
pro komercializaci. Bližší informace k tomuto projektu získáte na pracovišti CTT
MENDELU a na https://www.tacr.cz sekce
Program Gama.
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Věda mladých
Věra Hubačíková, Ústav aplikované a krajinné
ekologie, AF MENDELU

Ve dnech 7.–9. 9. 2016 se v prostorách
Mendelovy univerzity v Brně konal XI.
ročník mezinárodní konference Věda mladých ’17. Konferenci organizovala Fakulta
zahradníctva a krajinného inžinierstva
SPU v Nitre ve spolupráci s Ústavem aplikované a krajinné ekologie, AF. Nad touto
akcí převzali záštitu představitelé fakult
obou univerzit i staturárního města Brna.
Za FZKI děkanka doc. Ing. Klaudia Halászová, Ph.D. za AF doc. Ing. Pavel Ryant,
Ph.D. a za město Brno, primátor Ing. Jan
Vokřál.

části města Brna s průvodcem. Na závěr následoval i slavnostní večer spojený se sportovními aktivitami.
Konference se zúčastnilo přes 30 doktorandů z Česka,
Polska a Slovenska a s nimi i místní pracovníci z pořádající
univerzity a fakulty.

Prohlídka města. foto: andrej tárník

Cílem konference bylo navázání kontaktu mezi mladými vědeckými pracovníky
z oblasti krajinného inženýrství, zahradní a krajinné architektury a zahradnictví.
Zároveň pokračovat ve vytváření prostoru pro rozšíření komunikace doktorandů,
kteří jsou na začátku svého vědeckého
působení a vytvořit jim prostor na prezentaci svých vědeckých příspěvků.
Účastníci konference měli na programu
nejen dvoudenní vědecké setkání s přednáškami svých příspěvků, ale také i neformální část v podobě prohlídky historické

Přednášková sekce. foto: andrej tárník

Posterová sekce. foto: andrej tárník
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Pracovní setkání se slovenskými
kolegy v Štiavnických vrchoch
(31. 10. – 1. 11. 2016)
Věra Hubačíková, Ústav aplikované a krajinné ekologie, AF MENDELU

Banská Štiavnica jako působiště geniálního matematika,
geodeta a kartografa Samuela Mikovíniho, prvního jmenovaného profesora banické školy v Štiavnických Baniach,
založené už v roce 1735 jako předchůdkyně Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici (založené dekretem Marie Terezie v roce 1762), se v předvečer svátku Všech svatých stala místem pracovního setkání zástupců několika českých
a slovenských akademických a vědeckých pracovišť.
Hlavním tématem společného pracovního setkání byla výměna informací a praktických zkušeností z realizovaných
projektů směřovaných do inženýrské vodohospodářské praxe, krajino-ekologického a geograficko-sedimentologického
hodnocení a dlouhodobého monitoringu malých vodních
nádrží a rybníků v obou státech. Kromě již probíhající spolupráce a společných publikačních výstupů bylo i hledání cesty na zintenzívnění spolupráce a možnosti tvorby budoucích
vědecko-výzkumných projektů. Za Mendelovu univerzitu
v Brně se zúčastnili Ing. Věra Hubačíková, Ph.D., z Ústavu
aplikované a krajinné ekologie z AF, Ing. Jana Marková, Ph.D.
a Ing. Petr Pelikán, Ph.D. z Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny z LDF. Za slovenskou stranu se zúčastnili Ing. Jakub Fuska, Ph.D. z Katedry krajinného inžinierstva
FZKI SPU v Nitre, spolu s Ing. Tatianou Kaletovou, Ph.D.,
RNDr. Karol Weis, PhD., z Katedry geografie a geológie FPV
UMB v Banskej Bystrici, RNDr. Daniel Kubinský, PhD., vedoucí oddělení IS a prevádzky, Datacentrum SAŽP, pracovisko
Banská Bystrica a Ing. Veronika Soldánová, doktorandka
na STU v Bratislavě.
Štiavnické vrchy s historickým vodohospodářským systémem umělých vodních nádrží – tajchů, které jsou od roku
1993 spolu s městem Banská Štiavnica zapsané do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO,
se tak staly ideálním místem a zároveň kulisou pro takové
setkání. V úterý 1. listopadu se pokračovalo exkurzí po objektech tohoto unikátního systému. Společně jsme navštívili
vodní nádrž Rozgrund s prohlídkou výpustného technického
zařízení v podzemí hráze, soustavu tajchů Evička, Windšachta a Bakomi, také tajchy Malý a Veľký Richňavský se sítí
jejich sběrných vodních járků a podzemních vodních štol
richňavskej skupiny vodních nádrží.

Mapa historických járků a štol štiavnických tajchů.
foto: k. weis

Štiavnický tajch Bakomi. foto: k. weis

Velké poděkování patří též Ing. Václavu Koledovi ze Správy povodia stredného Hrona Zvolen, vedoucímu pracoviště
Štiavnické Bane, za odborný výklad.
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Není „steak“ jako „steak“!
Hana Šulcerová, Vladimír Sýkora, Šárka Nedomová,
Michal Mihok, Kateřina Zelinková – Ústav technologie potravin, AF MENDELU

Pracovníci Ústavu technologie potravin
Mendelovy univerzity v Brně se dne 14. 7.
2016 zúčastnili, ve spolupráci se společností Mikrofarma, s. r. o. a restaurací La
Bouchée v Brně, senzorického hodnocení
vyzrálého hovězího masa metodou suchého zrání. Řízená degustace byla zakončením několikaměsíční spolupráce v oblasti
produkce kvalitních steaků.
Zrání neustále zůstává důležitou metodou
pro produkci křehkého masa vhodného nejen na steaky. Je to přirozený proces, který se nazývá také „staření“, kdy je maso
skladováno v řízených podmínkách. Stařit
se dá veškeré maso, ale nejčastěji je prováděno u hovězího. Pro vyzrání masa suchou

cestou jsou potřebné podmínky skladování při 1 ±0,5 °C a vlhkosti 80–85 %, kdy dochází k významnému ovlivnění především
texturních a senzorických vlastností.
Díky majitelům společností MUDr. Alanu Munteanovi a MUDr.
Martinu Kunckovi, bylo možné zrealizovat již zmíněnou degustaci. Za Ústav technologie potravin se zúčastnili Ing. Hana Šulcerová, Ph.D., doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D., Mgr. Ing. Vladimír Sýkora a studentka navazujícího studijního programu
Jakost a zdravotní nezávadnost Bc. Kateřina Zelinková. Hodnotitelský kolektiv byl doplněn majiteli a vedoucími pracovníky
společnosti Mikrofarma, s r.o. a La Bouchée a výživovým poradcem a fitness trenérem InCore Fitness Brno Alanem Kolaříkem,
do počtu 12 hodnotitelů.
Část určená nejen k senzorické analýze, ale také pro stanovení barvy systémem CIELAB, textury přístrojem TIRATEST
a chemické analýze, pocházela z hovězí kýty, konkrétně ze
středové části květové špičky, tzv. rumpsteaku. Celá část
s květovou špičkou zrála ve visu při teplotě 1±0,5 °C po dobu
0–8 týdnů hodnocených po týdenních intervalech zralosti.
Vzorky byly připraveny šéfkuchařem restaurace La Bouchée
standardní steakovou přípravou, a to prudkým opečením steaku ze všech stran, následným pečením při 180 °C po dobu
5 minut a 5 minut „odpočinutím“ před vlastním filováním
a podáváním.

Hodnotící panel (zleva) – Hana Šulcerová, Vladimír
Sýkora, Šárka Nedomová, Michal Mihok, Alan Munteanu. foto: kateřina zelinková

Vlastní senzorická analýza filovaného vzorku rumpsteaku a záznam do formuláře. foto: kateřina zelinková

Standardně šéfkuchař připravující steaky použije k dochucení sůl, pepř a máslo. Při této degustaci nebyly steaky nijak dochucovány, aby hodnotitelský panel mohl objektivně
posoudit všechny senzorické parametry. Steaky byly dvanácti hodnotitelům podávány náhodně, bez časového sledu
délky zrání. Byly hodnoceny deskriptory příjemnost vůně,
intenzita vůně, textura při skusu, šťavnatost, příjemnost
chuti a intenzita chuti. Výsledky hodnotitelé zaznamenávali
do předloženého formuláře. Vzhledem k tomu, že se jednalo i společenskou událost, po celkovém hodnocení proběhla
diskuse a druhé kolokviální hodnocení vybraných vzorků.
Nejlépe byly hodnoceny vzorky steaků jednak po 4 týdnech
zrání, kdy uvažujeme, že běžný spotřebitel a konzument
bude preferovat lepší texturní vlastnosti nad velmi výraznými chuťovými vlastnostmi a také vzorky po 7 týdnech zrání,
které jsou doporučeny pro „gurmety“ a akce typu steakových posezení a degustačních ochutnávek.

PORADENSKÉ CENTRUM
ICV MENDELU

Profesionální poradenství a individuální přístup

Pro studenty všech fakult Mendelovy univerzity v Brně, kteří se nachází v nelehkých životních situacích, mají potíže se studiem, nebo speciﬁcké potřeby související
se zdravotním znevýhodněním/postižením, je tady Poradenské centrum. To pomůže studentům také se startem jejich kariéry.
Jaké odborníky a služby Vám můžeme nabídnout?
SPECIÁLNÍ PEDAGOG

PSYCHOLOG

Uchazečům o studium se speciﬁckými vzdělávacími potřebami, plynoucími z jejich zdravotního znevýhodnění/postižení, vypracujeme před přijímacím
řízením zprávu, přizpůsobenou jejich speciﬁckým
nárokům, na základě které dojde k modiﬁkaci přijímacího řízení. Může jít o navýšení časové dotace
na samotné přijímací řízení, poskytnutí tlumočnického servisu pro uchazeče o studium se sluchovým
postižením, zapůjčení pomůcek pro uchazeče se
zrakovým postižením aj.
Po přijetí ke studiu zpracujeme studentovi zprávu
o modiﬁkaci studia, na jejímž plnění se podílí Poradenské centrum, studijní koordinátoři jednotlivých
fakult i konkrétní vyučující. Během studia může
student využít podporu dle typu znevýhodnění,
jako je např. individuální výuka, časová kompenzace, tlumočnický či přepisovatelský servis, zpřístupnění studijní literatury apod.
Studenty nebo uchazeči o studium se speciﬁckými
vzdělávacími potřebami jsou:
• osoby s pohybovým postižením,
• osoby se zrakovým postižením,
• osoby se sluchovým postižením,
• osoby se speciﬁckou poruchou učení,
• osoby s poruchou autistického spektra,
• osoby s jinými obtížemi, např. s psychickou
poruchou nebo chronickým somatickým
onemocněním.
V rámci speciálně pedagogického poradenství nabízíme i poradenství pro studenty s poruchami řeči.
Studentům poradíme i v oblasti sociální, např. vyznat se v nejrůznějších sociálních dávkách, a můžeme je nasměrovat na organizace, zabývající se pomocí lidem s konkrétním druhem postižení.

V průběhu studia se student ocitá v mnoha situacích,
se kterými si nemusí umět poradit – může jít o problémy spojené se studiem, ale i o potíže vztahové či
osobní. Studijní obtíže se mohou týkat vyrovnávání
se s přechodem na VŠ, ne/vhodného studijního stylu
či přístupu, správného time managementu a podobně. Trápit Vás mohou také vztahy partnerské nebo
rodinné. Individuální psychologické poradenství
může pomoci i při jakýchkoli osobních těžkostech.
V těchto případech je možné objednat se na individuální psychologické poradenství. Chcete-li odhalit
své silné a slabé stránky, můžete využít diagnostiku
a vypracování osobnostního proﬁlu.

KDE NÁS NAJDETE?
Poradenské centrum sídlí
v 1. patře budovy Institutu celoživotního
vzdělávání MENDELU, Zemědělská 5.
První kontakt doporučujeme přes e-mailovou
poštu, případně telefonicky, abychom se mohli
domluvit na konkrétním termínu osobního
či skupinového setkání. Osobní individuální
setkání probíhají nejčastěji
v konzultační místnosti Poradenského
centra, skupinová setkání v učebnách
ICV MENDELU.

KARIÉROVÝ PORADCE A KOUČ
V Poradenském centru zajišťujeme také individuální
kariérové poradenství a koučování jako pomoc při
volbě povolání, plánování a řízení kariéry a poradenství při hledání zaměstnání, přípravě na výběrové řízení či pracovní pohovor. Kouč Vám může pomoci si
vyjasnit, čeho v pracovním životě chcete dosáhnout
a jakými cestami k plánovanému cíli dojít. Aktivně
spolupracujeme s podniky a ﬁrmami, nabízejícími
stáže, praxe i absolventské programy. Část těchto
ﬁrem se studentům představuje každoročně na veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge, Kariérním
dni MENDELU či v rámci projektu Odstartuj.

LEKTOŘI SKUPINOVÝCH AKTIVIT
Poradenské centrum připravuje celou řadu skupinových aktivit pro rozvoj měkkých dovedností, ochranu duševního zdraví, semináře studijního a kariérního poradenství. Po absolvování seminářů obdržíte
Osvědčení o absolvování, které můžete využít pro
Vaše CV.

Obdobné služby jako studentům
nabízíme i zaměstnancům univerzity –
ti se na nás mohou obracet
s konzultacemi o problematice práce se
studenty se speciﬁckými vzdělávacími
potřebami, využít psychologického
poradenství, ale mohou navštěvovat
i nejrůznější kurzy a semináře.

www.icv.mendelu.cz/poradenske-centrum
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Jak se baví zahradníci :)
SKF ČR, PR ZF MENDELU a Tereza Kleinerová

Po dlouhých přípravách a několika dnech aranžování květin
se v paláci Žofín v Praze uskutečnil v pátek 27. ledna 2017
již 75. zahradnický ples – chlouba všech zahradníků a floristů, vycházející z tradice tohoto oboru. Všechny prostory paláce Žofín vyzdobili členové Sdružení zahradnických
center a další floristé pod vedením paní Sylvy Chládkové
(Chládek – zahradnické centrum) a paní Jarmily Pejpalové
(Floraservis) tentokrát s odkazem na hlavní téma plesu –
Podmořský svět. Palác byl zaplaven velkým množstvím
barevných řezaných květů. Hlavnímu sálu dominovaly orchideje Cymbidium, doplněné exotickými květy rodů Heliconia, Strelitzia či Banksia a velkými listy palem, které
pocházely z Palmového skleníku zámku v Lednici na Moravě. Stejně krásně vyzdobené byly i ostatní sály. Schodiště
jistě upoutalo návštěvníky plesu obrovskými květinovými
korálovými útesy.
Květinová show je vždy výjimečným zážitkem tohoto plesu,
i letos tomu nebylo jinak. Veškeré květinové modely, jako již
tradičně, vytvořili studenti předmětů Floristika 1 a Aranžování
rostlin Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, pod
vedením proděkana Ing. Jiřího Martinka a doc. Tatiany Kuťkové. Všichni žasli nad jejich kreativitou, šikovností a zápalem.
Ve skvělé atmosféře se na molu vystřídaly stylizace různých

Realizovaný model inspirovaný mořskou hvězdicí. foto: jiří martinek

živočichů podmořského světa. Květinovou
show navrhly a zrealizovaly studentky Andrea Zámečníková, Zuzana Sajvaldová a Tereza Kleinerová, jež byla hlavní koordinátorkou celé akce. Že to nebylo mnohdy jednoduché, dokládají i její slova:
„Když jsem si přihlašovala předmět Floristika 1, vůbec jsem nevěděla, co bude
jeho náplní. Že budeme chystat přehlídku
na Žofín, mě strašně vyděsilo a nadchlo
zároveň. Vymýšlením tématu, navrhováním
šatů, nákupy, sháněním pomocníků, samotnými pracemi na šatech a organizací jsem já
i kolegyně během semestru strávily spoustu
času, ale rozhodně to stálo za to. Byla to
obrovská zkušenost a samotný ples byl
pro nás všechny nezapomenutelným zážitkem. Atmosféru, která na plese panovala
snad ani nejde slovy popsat. Možnost zúčastnit se tak velkolepé akce, stát se na ní
na chvíli středem pozornosti a sledovat
reakce hostů byl nádherný pocit. Velká
část týmu neměla před tím téměř žádné zkušenosti ve floristickém oboru (moji
maličkost nevyjímaje), ale o to větší bylo
naše nadšení pustit se do toho, dostat ze
sebe co nejvíc a předvést na tomto ročníku Zahradnického plesu něco nového. Toho
jsme chtěli docílit především volbou netradičního tématu, prací se světlem, použitím
bodypaintingu, promyšlenou hudbou a zapojením většího počtu modelů z řad spolužáků – mužů, což nám dávalo nové možnosti při navrhování. Moc bych chtěla touto
cestou poděkovat všem, co se na přípravách podíleli a kamarádům, kteří sice nemuseli, ale pomáhali nám klidně i do noci,
sdíleli naše nadšení a dotáhli to s námi až
do konce.“
Krásný ples s bohatou květinovou výzdobou i květinovou show by nebylo možno připravit bez sponzorských darů od zahradnických firem, oborových svazů a bez
nezištné práce všech aranžérů a dalších
pomocníků. VŠEM MNOHOKRÁT DĚKUJEME!!!!!! A za rok zase na Zahradnickém
plese na Žofíně na shledanou.
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Fotografie ze zákulisí příprav květinové show, studenti na svých modelech využili téměř 2000 kusů řezaných květů a listů.
foto: jiří martinek

Precizní práce na květinovém modelu langusty. foto: jiří martinek
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Experimentální kompostárna
na Zahradnické fakultě MENDELU
Patrik Burg, Ústav zahradnické techniky, ZF MENDELU

Kompostování biodegradabilních odpadů sehrává nezastupitelnou roli v technologiích využívání a zpracování odpadů.
Při této technologii lze efektivně využít bioodpady ze zemědělství, odpady z údržby veřejné zeleně, komunální odpady,
apod. V oblasti zahradnictví se jedná zejména o dřevní štěpku, travní hmotu, zbytky zeleniny a ovoce, matoliny, listí atd.
Výsledným produktem zpracování těchto bioodpadů je stabilní a hodnotné organické hnojivo – kompost. Aplikace kompostů na zemědělsky využívané půdě přináší zlepšení jejích
fyzikálních a chemických vlastností. Pravidelné a dostatečné
dávky kompostu usnadňují zpracování půdy, zvyšují její retenční schopnost, přispívají k obnově mikrobiální aktivity,
omezují kyselost atd. Zejména vlivem zadržení půdní vláhy
pak dochází k efektivnějšímu využívání živin rostlinami, snižuje se vodní eroze, redukuje se spotřeba vody a omezuje se
vysychání půdy.
Ústav zahradnické techniky na Zahradnické fakultě MENDELU
se sídlem v Lednici, se na řešení problematiky kompostování
zahradnických odpadů aktivně podílí již od roku 1995. Úvodní
práce v letech 1995–2002 se zabývaly kompostováním travní hmoty ze zámeckého parku, matolin a dřevní štěpky z vinic,
součástí hodnocení bylo také ověření prototypu traktorového
překopávače kompostu PKS 2,8. Po úvodních experimentech,
které se týkaly relativně malých objemů zakládek (do 5 m3)
byly v roce 2002–2003 založeny ve spolupráci se zemědělsky
hospodařícími subjekty v regionu kompostové zakládky v poloprovozních podmínkách. V letech 2003–2015 byla problematice výroby kompostů věnována velká pozornost, z hlediska

Nesený překopávač kompostu EURO BAGGING HP 2,5, který je využíván
v rámci experimentální kompostárny na ZF MENDELU se sídlem v Lednici.
foto: archiv autora

intenzifikace procesu, ověřování receptur,
sledování teplotních průběhů, vlhkosti, obsahu kyslíku, produkce emisí, poměru C : N,
objemové hmotnosti, zrnitosti a řady dalších faktorů. Tyto aktivity vyústily ve zpracování a úspěšné obhájení řady bakalářských, diplomových a dizertačních prací,
v úspěšné řešení řady výzkumných projektů
(IGA, NAZV) i rozšíření výuky na ZF a AF
o předměty Technika pro zpracování zahradnických odpadů a Odpadové hospodářství ve zpracovatelských provozech.
Díky podpoře vedení Zahradnické fakulty byla v roce 2016 zřízena v jejím areálu
plocha experimentální kompostárny, doplněná o moderní mechanizační vybavení,
která umožňuje účelné a efektivní využití
zahradnických odpadů vznikajících z experimentálních a ukázkových ploch na výrobu
kompostu. Z mechanizačních prostředků
byl pořízen traktorový nesený překopávač
kompostu EURO BAGGING HP 2,5 (viz obrázek). Jedná se překopávač s horizontálně uloženým rotorem o pracovním záběru
2,5 m, doplněný o hydraulické zařízení pro
zvednutí rotoru do svislé transportní polohy. Po agregaci s vhodným typem traktoru
umožňuje překopávač intenzifikaci kompostovacího procesu překopáváním (provzdušňováním) a homogenizací surovin
uložených do pásových zakládek. Dalším
z pořízených mechanizačních prostředků
je drtič zahradního odpadu ELIET Prof 5,
představující variantu mobilního drtiče
s pohonem od vlastního spalovacího motoru. Celé zařízení je navíc vybavené hydraulicky poháněným válcem pro posun drceného materiálu k drtícímu ústrojí.
Modernizace výukového i experimentálního zázemí na Zahradnické fakultě MENDELU
dokládá její schopnost reagovat na aktuální
společenská témata, schopnost prohlubovat spolupráci se zemědělskou praxí i neustále zkvalitňovat oblast výuky.
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Šlechtitelský porost čínských aster na pokusných plochách Mendelea v Lednici. foto: archiv autora

FLORA – nová skupina českých
odrůd čínských aster vyšlechtěných
na Zahradnické fakultě MENDELU
Robert Pokluda, Ústav zelinářství a květinářství,
ZF MENDELU

FLORA, šest odrůd čínských aster bylo
vyšlechtěno na Zahradnické fakultě v minulém desetiletí. Jde o skupinu vysokých
odrůd vhodných k řezu květů a k rychlení.
Jejich předností je vysoká odolnost až rezistence k fusáriovému vadnutí (Fusarium
oxysp. f. sp. callistephi), což byl cíl šlechtitele, emeritního profesora Zahradnické
fakulty MENDELU Františka Kobzy.
Na jedné rostlině rozkvétá 12 až 20 květů,
plně rozvinuté květy jsou poloplné se žlutým středem, v barvách bílá, červená, růžová, karmínová, purpurová a tmavě fialová.
Výška rostlin se pohybuje od 60 do 80 cm,
u nás i v závislosti na dostatečné závlaze.
Z výsadby koncem dubna až začátkem května květy rozkvétají od poloviny července.
Průměr květů se pohybuje mezi 8 až 12 cm
a jejich trvanlivost ve váze je 7 až 10 dnů.
Další cíl šlechtění čínských aster spočívá
v doplnění škály barev květů třemi odrůdami skupiny Flora. Odrůdy s bílou barvou
květu Sylva ze skupiny nízkých odrůd a dvě
vysoké plnokvěté odrůdy k řezu květů se
jmény Arana a Aria, jsou v uznávacím řízení
UKZUZ.

Flora purpurová, jedna z 6 odrůd právně chráněných od r. 2011.
foto: archiv autora

Nízká odrůda s bílou barvou květu Sylva. foto: archiv autora
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MENDELU v zemi bájných Inků
Miroslav Horák, FRRMS MENDELU

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně dlouhodobě rozvíjí mezinárodní
spolupráci s peruánskými univerzitami v Amazonii a Andách, zejm. s Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto (UNSM) a Universidad Andina del Cusco (UAC). Tyto
dvě vysoké školy však v žádném případě nejsou jedinými,
se kterými má v této mimořádně rozmanité zemi uzavřenu
smlouvu.
V loňském roce na výše uvedené VŠ vycestovali studenti a zaměstnanci FRRMS MENDELU. Na přelomu ledna a února pak
díky vynikající podpoře Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU mohli k nám v rámci Erasmus KA1
přijet na oplátku dva zahraniční hosté, paní Dr. Benedicta Soledad Urruita Mellado (UAC) a pan Dr. Carlos Rengifo Saavedra (UNSM). Primárním cílem jejich návštěvy bylo rozvinout
spolupráci jak na národní (tzn. peruánské), tak mezinárodní
úrovni. FRRMS MENDELU v této věci hraje roli koordinátora
a mediátora. Níže s kolegy z Peru přinášíme krátký rozhovor.
MH: V jaké funkci na vaší univerzitě pracujete?
CR: Pracuji jako vedoucí Ústavu zemědělství, lesnictví a chovatelství na Agronomické fakultě. Vedu mezinárodní projekt,
který řeší kvalitu života v kečuánských komunitách Chiricyacu
a Aviación v regionu San Martín, kde se nachází naše univerzita.

SU: Pracuji jako odborná asistentka na Ústavu ekonomie, na Fakultě ekonomických věd.
Zabývám se rozvojem výzkumu. Zabírá to
90 % mého pracovního času. Taky se věnuji
sociálním projektům, které vytváří naši studenti. Hodně se věnujeme mikrofinancím.
MH: S jakými očekáváními k nám přijíždíte?
CR: Chceme pokračovat v mobilitách akademických pracovníků a studentů a vytvořit
společný vědecko-výzkumný projekt. Návrh
už máme vytvořený. Kromě naší univerzity
se na něm podílí Universidad de Valencia,
Universidad Católica de Valencia a Universidad Politécnica de Valencia. Přáli bychom si,
aby Mendelova univerzita v Brně byla strategickým partnerem tohoto projektu.
SU: Z naší strany chceme pokračovat v propagaci mezinárodní spolupráce a mobilit mezi Evropskou unií a zeměmi Latinské Ameriky, protože věříme, že tak dojde
ke zlepšení kvality vysokoškolského studia.
Hlavně nám jde samozřejmě o spolupráci
mezi Universidad Andina del Cusco a Mendelovou univerzitou v Brně.

Studenti FRRMS MENDELU během exkurze v domorodé komunitě Chiricyacu (San Martín). foto: miroslav horák
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Během exkurze v Domu přírody Moravského krasu (zleva: Leoš Štefka, Carlos Rengifo, Soledad Urruita, Miroslav Horák, Jitka
Musilová). foto: miroslav horák

MH: Jaké přínosy by měla podle vás mít
naše spolupráce?
CR: Jakmile dojde k posílení spolupráce,
budou mít naši studenti a zaměstnanci
lepší vědecké a technologické zázemí. Je
skvělé, když si lidé mohou vyzkoušet pobyt
v kulturně a sociálně odlišném prostředí.
Studenti a zaměstnanci Mendelovy univerzity v Brně mohou navštívit ubytovací zařízení, které jsme zbudovali s Universidad de
Valencia v komunitě Chiricyacu a dělat tam
svůj výzkum. Naši studenti by moc ocenili
příležitost studovat v Evropě.
SU: Pro nás je velice důležité, aby se
na základě mezinárodní spolupráce konstantně zlepšovala kvalita výuky. Stejně
jako na FRRMS a některých dalších součástech MENDELU se věnujeme regionálnímu rozvoji a ochraně životního prostředí. Studenti vaší univerzity se mohou
v budoucnu podílet na studentských projektech ve venkovských komunitách, které
se u nás dělají.
MH: Co považujete za největší obtíže pro
to, aby bylo možné výše uvedených cílů
dosáhnout?
CR: Především je problém s financováním.
V minulosti se nám sice podařilo získat

finanční podporu od Valencijského společenství, ale abychom mohli pokračovat v práci, je potřeba dalších prostředků. Jsem přesvědčen o tom, že pokud vytvoříme mezinárodní konsorcium, budou žádosti o dotace jednodušší.
SU: Podle mě je spíše než finanční podpora důležitější, aby se
vedení univerzit identifikovalo s našimi cíli a cítilo se součástí
našich projektů. Mezinárodní spolupráce musí být dynamická
a bez zájmu vedení toho není možné dosáhnout. Závisí také
hodně na tom, aby se plnily dané závazky (překl. aut.).
Nelze než doufat, že se výše zmiňované cíle bude dařit ze
všech stran naplňovat a že obtíží při jejich dosahování bude
co nejméně. V případě zájmu o spolupráci se na nás neváhejte obrátit na: jazyky@mendelu.cz.

Po jednání v kanceláři rektora (zleva: Miroslav Horák, Soledad Urruita,
Carlos Rengifo, Ladislav Havel). foto: miroslav horák
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Moravský kras z jiného úhlu pohledu
Ivo Pavlík, FRRMS MENDELU

Moravský kras je známým a často navštěvovaným územím
v blízkosti Brna. Dokonce se jeho část nachází na území našeho Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. Podzemí je rovněž známé díky veřejnosti zpřístupněným jeskyním. Na území Moravského krasu se však nachází mnoho
dalších jeskyní, které jsou zkoumány profesionálními nebo
amatérskými speleology. Mnoho je známo o hydrologických
procesech a dalších jevech, které se v tomto u nás největším
krasovém území o rozloze 92 km2 vyskytují a které ho stále
významným způsobem utváří. Celkem je v Moravském krasu
registrováno více než 1 600 jeskyní.
Při různých návštěvách tohoto území se naskýtalo mnoho
otázek týkajících se také organického znečištění vodního prostředí v jeskynních. Z historických materiálů dochovaných
od 16. století je možné zjistit, že zápach v jeskyních tohoto
území byl často popisován. S ohledem na přístup k ochraně
prostředí v posledních desetiletích by se dalo předpokládat,
že kontaminace organickými látkami jeskynního prostředí
bude v současné době nižší, nebo téměř žádná. Podrobnější výzkum zdrojů této kontaminace umožňuje v této oblasti

Odběr vzorků ve Staré amatérské jeskyni. foto i. pavlík

v současné době grant GAČR (č. 16-13231S)
řešený na FRRMS MENDELU, který je zaměřený na výskyt a šíření jednoho druhu bakterií (mykobakterií). Tradiční mikrobiologické metody umožnily potvrdit výskyt živých
buněk mykobakterií a objasnit i jejich šíření
na povrchu a v podzemí.
Ve spolupráci s různými pracovišti se daří
komplexně nahlížet na toto území z mnoha
úhlů pohledu. Návštěvy veřejnosti nepřístupných jeskyní nám umožňují pracovníci
CHKO Moravský kras (RNDr. Leoš Štefka
a RNDr. Antonín Tůma), přístupy do příslušných čistíren odpadních vod v obcích
nacházejících se v povodí tohoto území
nám zprostředkovává Ing. Jan Foller (Vodárenská akciová společnost, a. s.), výzkumy
kostí vyhynulých zvířat dosud se nacházejících v jeskyních nám umožňují pracovníci
Moravského zemského muzea (Mgr. Martina Roblíčková, Ph.D. a Mgr. Vlastimil Káňa).
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Spolupracujeme s kolegy z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. a Mgr. Markéta Vlková),
ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě
(Mgr. Vít Ulmann) a s pracovníky AF MENDELU (Mgr. Milan Geršl, Ph.D. a Ing. Jan Kudělka, Ph.D.). Demografické, geografické, epidemiologické a další analýzy realizují na FRRMS
doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D., PhDr. Dana
Hübelová, Ph.D., Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.,
doc. Ing. Kristina Somerlíková a Ing. Zuzana
Svobodová.
Hlavním poznatkem tohoto výzkumu je
značné kontaminování jeskynního prostředí
organickou hmotou obsaženou v aktivním
vodním toku. Oproti tomu v jeskyních bez
vodního toku, do kterých voda vstupuje prostřednictvím skapů, je kontaminace organickou hmotou podstatně menší. Zdrojem
bakterií včetně mykobakterií jsou v jeskynním prostředí také netopýři, bezobratlí živočichové (zejména žížaly a nitěnky) a osoby,
které jeskyně navštěvují. K našemu velkému
překvapení jsou bakteriemi osídleny také
naplavené dřevité a jiné organické zbytky
včetně plísněmi kolonizované povrchy jeskyní včetně krápníků, kontaminované sedimenty často přinášené vodními toky a další
části jeskyně. Prostředí jeskyní Moravského
krasu a z něj vytékající vody jsou podle našich zjištění kontaminované různými mikroorganizmy včetně cizorodých látek; např.
pesticidy, zbytky farmak a dalších.
I když je jeskynní prostředí bohatě osídleno různými destruenty organické hmoty,
je samočistící schopnost jeskynního prostředí velice omezená. Proto bude nutné
v budoucnosti přesně poznat zdroje tohoto
znečištění a vynaložit velké úsilí pro omezení kontaminace povrchových vod odpady
komunálními, ze zemědělské a průmyslové
činnosti. Pobyt v tomto prostředí je bezpečný a v případě dodržování základních pravidel osobní hygieny a minimalizace poranění
(především kůže). Při pobytu na povrchu
je nutné se vyvarovat pití vod ze studánek,
z nichž pramení prakticky povrchová voda,
a jiných aktivit kolem povrchových vod. Tím
je možné riziko infekce návštěvníků snížit
na minimum.
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Odběry vzorků probíhaly také v Šošůveckém koridoru objeveném v roce
2008. foto: l. štefka

Bohatý biofilm ve vývěru Jedovnického potoka z jeskyně Býčí skála je
bohatě osídlen mikroorganizmy. foto i. pavlík
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Pozvánka na konferenci celoživotního
vzdělávání ICOLLE 2017
ICV MENDELU

Institut celoživotního vzdělávání MENDELU srdečně zve
všechny zájemce na 9. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2017, která se
uskuteční ve dnech 12.–13. 9. 2017 v Kongresovém centru
MENDELU ve Křtinách.

Registrace bude zahájena v březnu a potrvá do 31. 8. 2017.

Konference je určena vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, učitelům středních škol, doktorandům
i širší odborné veřejnosti. Jako přednášející vystoupí vynikající domácí i zahraniční odborníci zabývající se danou
problematikou.
Další podrobnosti o mezinárodní vědecké konferenci ICOLLE
2017, včetně registrace, naleznete na www.icolle.cz.

2017

Ohlédnutí na loňským ročníkem
konference ICOLLE
Martina Urbánková, ICV MENDELU

Kariérní systém pedagogických pracovníků a jejich další
vzdělávání – témata, o kterých se v dnešní době ve školství
hodně mluví. A právě pro svou aktuálnost otevřela tato témata 8. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE
2016. Záštitu nad konferencí převzali Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, hejtman Jihomoravského
kraje JUDr. Michal Hašek a rektor Mendelovy univerzity
v Brně prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
„Konference ICOLLE se tradičně věnuje aktuálním otázkám v oblasti školství a její 8. ročník nebyl výjimkou.“ říká
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc., ředitelka vysokoškolského
ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně a pokračuje: „Cílem konference ICOLLE 2016
bylo zhodnotit aktuální výzvy ve vybraných oblastech celoživotního vzdělávání. Pozornost přednášejících se soustředila
na kariérní systém pedagogických pracovníků a s tím související téma dalšího vzdělávání pedagogů.“
Plenární část konference, která dává konferenci pomyslný
rámec, zahájil PhDr. Václav Trojan, Ph.D. z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který hovořil o kariérním systému pedagogických pracovníků, který dosud v českém školství, i přes mnoho pokusů o jeho zavedení, chybí. Dotknul se

také problematiky vzdělávacího systému
učitelů a jeho dalšího vývoje. Na úvodní
příspěvek navázala PhDr. Jana Kohnová,
Ph.D. rovněž z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Věnovala se tématu vzdělávání učitelů a upozornila na to, že pro
zdokonalování profese učitele nepostačuje
jen další vzdělávání, ale je potřebná i reflexe zkušeností z vlastní pedagogické praxe
a samostudia. Na nezbytnost systematického vzdělávání jako základního předpokladu
pro rozvíjení profesionality a pedagogické
kompetence vysokoškolských učitelů upozornila ve svém příspěvku doc. PhDr. Iveta
Bednaříková, Ph.D. z Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci. Hovořila
dále o nové roli učitelů v kontextu informační společnosti a nových vzdělávacích
technologií. Jak bude vypadat další vzdělávání v éře Práce 4.0.? V čem a jakým způsobem budeme vzdělávat zaměstnance?
Na co se mají připravit vzdělávací instituce?
Na tyto otázky hledala odpověď ve svém
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příspěvku Mgr. Erika Konupčíková z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ČR. Mgr. Ilona Štorová z Age Management,
z.s. představila finský vzdělávací program
Towards Successful Seniority TM, který
zvyšuje možnosti účastníků nalézat úspěšná řešení týkající se jejich kariéry, posiluje
jejich schopnost vyrovnat se s případnými
neúspěchy a může být nástrojem prevence
vzniku depresí, syndromu vyhoření a předčasných odchodů ze zaměstnání.
Na plenární část navázalo jednání v odborných sekcích, kde přednášející rozvinuli
výše uvedená témata a věnovali se dalším
aktuálním okruhům, jako jsou očekávání
zaměstnavatelské sféry na další vzdělávání
zaměstnanců či trendy ve vzdělávání starších dospělých. Účastníci sekcí sdíleli své
praktické zkušenosti z oblastí sekundárního a terciárního vzdělávání, dalšího vzdělávání a vzdělávání seniorů a živě o nich diskutovali. V odborných sekcích referovalo
celkem 60 účastníků se 39 příspěvky.
Účastníci konference se shodli na řadě
závěrů, ze kterých lze zdůraznit tyto:
• Iniciovat další diskusi o kariérním
řádu pedagogických a akademických
pracovníků.
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Konference ICOLLE se tradičně věnuje aktuálním otázkám v oblasti školství.
foto: avc mendelu

•
•
•

•

Soustředit pozornost na další vzdělávání pedagogických pracovníků a lektorů dalšího vzdělávání.
Nadále podporovat a rozvíjet politiku aktivního stárnutí.
Podporovat navýšení finančních prostředků ze strany
MŠMT ČR pro pedagogické a akademické pracovníky
na všech stupních škol.
Zkvalitnit profesní vzdělávání s ohledem na potřeby
zaměstnanců i zaměstnavatelské sféry.

Účastníci konference projevili velký zájem o uskutečnění mezinárodní vědecká konference ICOLLE i v roce 2017.

Konference ICOLLE 2016 přivítala více než 100 účastníků z řad vysokoškolských pedagogů, vědeckých pracovníků, učitelů SŠ
a širší odborné veřejnosti. foto: avc mendelu
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Studenti opět pomáhali
Tereza Pavlíčková, studentka PEF MENDELU

V letošním druhém ročníku Charitativního blešího trhu pořádaného studenty Manažerských dovedností na Provozně
ekonomické fakultě dne 8. 12. 2016, se vytvořilo 6 stánků,
6 týmu, které dohromady vybraným neziskovým organizacím vydělaly v celkové částce 58 235 Kč. Jednotlivé týmy
mezi sebou soutěžily, motivací bylo získání bonusových
bodů ke zkoušce, všem však šlo zejména o dobrou věc.
Jak to celé probíhalo? Na začátku všeho se v každé studijní
skupině vytvořil tým. Pro funkčnost týmu bylo použito Belbinova testu manažerských rolí, na základě něhož byli vybráni
vedoucí jednotlivých dílčích kategorií. Kategoriemi je myšlen
dílčí úkol, jako je tvorba propagačních materiálů, skladování
prodávaných věcí, jejich evidence a konečná tvorba vizuální
podoby stánku. Bylo třeba v každém týmu jen určit, komu by
chtěl vybrané peníze darovat.
Mezi vybrané organizace nakonec patřily takové, které se
věnují podpoře nemocných dětí, jako je KORUNKA LUHAČOVICE, z. s., Nadační fond dětské onkologie KRTEK, pomoci dětem
ve složitých situacích, jako je RATOLEST BRNO, z. s., cvičení
asistenčních psů jako je HELPPES – Centrum výcviku psů pro
postižené o. p. s. a v neposlední řadě pomoci opuštěným nebo
týraným zvířatům, jako jsou organizace Občanské sdružení
Tlapky na cestě, z. s. a Útulek Tibet, o. s. – nezisková organizace.
Pak už nastala práce, tvorba letáků, jejich rozšiřování a průběžně též sběr věcí. Každý tým měl za úkol na trhu něco prodat, aby měl co darovat. Prodávané předměty vzešly z darů
samotných členů týmů, v některých týmech se napeklo cukroví nebo vařil horký nápoj. Se sběrem věcí také pomohlo
skloubení této akce s celosvětovou akcí „Giving Tuesday“, kdy
docházelo ke sběru věcí pro nezávislé charitativně ekologické
sdružení AIDED, a to až do konce Charitativního blešího trhu.

foto: studenti pef

foto: studenti pef

„Každý tým měl za úkol na trhu něco
prodat, aby měl co darovat.
Prodávané předměty vzešly z darů
samotných členů týmů, v některých týmech
se napeklo cukroví nebo vařil horký nápoj.“
Po ukončení akce následně jednotlivé týmy předaly vybrané
částky svým zvoleným organizacím. Neprodané věci pak byly
dále darovány.
Jaký asi bude třetí ročník blešího trhu na PEF? Bude vybraná
částka opět vyšší? Komu budeme pomáhat příští rok? Jste zvědaví? Tak přijďte i příští rok, zase okolo Mikuláše na 3. ročník
Blešího trhu na PEF!

foto: studenti pef
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Mezinárodní Vánoce na MENDELU
OMVI

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace (OMVI)
ve spolupráci s Mezinárodním studentským klubem MENDELU
(ISC MENDELU), uspořádalo v prosinci roku 2016 v Menze X
první tradiční vánoční večeři pro zahraniční studenty Mendelovy univerzity v Brně. Hlavním cílem akce Mezinárodní Vánoce na MENDELU bylo spojit studenty různých národností
bez ohledu na vyznání a zemi původu, přiblížit jim podobu
českých Vánoc a umožnit také neformální setkání se zástupci
univerzity a jejích zaměstnanců. Akce se zúčastnilo přes 200
osob, ať už studentů výměnných či stálých a pozvání přijalo
také vedení univerzity. Všechny velmi potěšilo, že zazpívat
si koledy a pochutnat si na štědrovečerní večeři nanečisto
do mezinárodní atmosféry přišel i samotný rektor univerzity
se všemi prorektory, vč. několika zástupců fakult.

Rektor univerzity spolu s prorektory, zaměstnanci OMVI a členy týmu ISC
MENDELU zazpívali zahraničním studentům tradiční české koledy. foto: omvi

1 Setkání všech prorektorů u slavnostní vánoční tabule, kde se podával tradiční smažený kapr s bramborovým salátem. – 2 Slavnostně naladění aktuální
členové ISC MENDELU, bez nichž by organizace celé
akce nebyla možná. – 3 Zahraniční studenti při první
ochutnávce smaženého kapra s bramborovým salátem. – 4 Institucionální koordinátorka Erasmus+
na MENDELU při praktické výuce tradice házení střevícem. – 5 Zdobení tradičních perníčků si vyzkoušel
také zahraniční student ze Španělska. – 6 Zahraniční
studentky při tvorbě vánočních dekorací. foto: omvi

Samotné večeři předcházely workshopy, kde si studenti mohli
vyzkoušet zvyky, které se v České republice dělají na Štědrý den.
Nemohlo tak chybět pouštění lodiček ze skořápek ořechů, házení střevícem, zdobení perníčků a výroba cukroví, rozkrajování
jablíček a výroba vánočních svícnů. Poté přišly na řadu společné zpěvy koled i s doprovodem hudebních nástrojů. „Hajdom
hajdom tydlidom“ mělo úspěch mezi všemi přítomnými bez
ohledu na národnost. Tradičním večerem provázela s humorem
sobě vlastním koordinátorka programu Erasmus+ na MENDELU,
Mgr. Hana Kuzdasová, u které celá myšlenka Mezinárodních Vánoc vlastně vznikla.
Díky skvělému catering týmu a prvotřídním službám Menzy
MENDELU na krásně prostřené slavnostní tabuli nechyběl pro
všechny výborný smažený kapr s bramborovým salátem, tradiční vánoční cukroví ani vánoční punč a svařák. Nebyly by to
však pravé Vánoce, kdyby po zazvonění zvonečku nepřišel Ježíšek a nepřinesl nějaký menší dáreček pro všechny zúčastněné.
Premiéra Mezinárodních Vánoc se velmi vydařila a sklidila kladné ohlasy. Zahraniční studenti tak mohli zažít typické české Vánoce a mnozí z nich oslavu Vánoc poprvé v životě. Věříme proto, že
se stane pravidelnou každoroční událostí v dění naší univerzity.
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Noví výměnní studenti na MENDELU
OMVI

V týdnu od 6. února do 10. února 2017 proběhl další uvítací
týden pro nové výměnné studenty z celého světa. Strávit letní semestr 2017 v České Republice, a to přímo na Mendelově
univerzitě v Brně, se rozhodlo bezmála 150 studentů z celkem 26 zemí, které zahrnují i studenty z mimoevropských
států jako je Mexiko, Jižní Korea, Rusko, Kazachstán a nově
i Čína a Kolumbie. Přidali se tak k šedesátce studentů, kteří si
svůj pobyt na MENDELU prodloužili ze zimního až do letního
semestru 16/17, což je pro nás jako hostitelskou univerzitu
velmi dobré znamení a skvělá vizitka spokojenosti.
Po přivítání nových studentů se od OMVI a ISC MENDELU studenti dozvěděli mnohé o naší univerzitě, jejich studiu, životě
v Brně a o programu, který je díky nadšení našeho Mezinárodního studentského klubu ISC MENDELU v průběhu celého
semestru čeká. Vybírat si budou moci z množství výletů, exkurzí, přednášek, sportovních i charitativních akcí. Tyto akce
jsou nejen náplní volného času, ale i jedinečnou cestou vhledu do české společnosti. V uvítacím balíčku studenti jinak naleznou nejen důležité dokumenty a informační brožurky, ale
i propagační předměty, aby mohli začít okamžitě v mezinárodní komunitě reprezentovat MENDELU jako svůj druhý domov.
Během uvítacího týdne tedy mají studenti možnost vyřídit si
všechny administrativní záležitosti, ale i seznámit se detailně
s univerzitním kampusem, setkat se fakultními zahraničními
koordinátory, tak důležitými pro jejich studium u nás, ale třeba
se i naučit díky kurzům češtiny první slova a fráze, která jim
usnadní integraci a orientaci v českém prostředí. V případě zájmu pak mohou pokračovat v semestrálním kurzu češtiny, o který bývá velký zájem a dokazuje jasnou souvislost mezi přijetím
kultury země s alespoň minimální znalostí místního jazyka.
Poznávání nového prostředí pokračovalo hrou připravenou členy ISC MENDELU, tzv. City Game, kdy při plnění úkolů studenti v terénu rovnou poznávají důležitá místa v Brně
a památky jako je hrad Špilberk, Petrov a Náměstí Svobody.
Tato nenásilná forma poznávání studentům poté usnadní
vlastní samostatnou orientaci v centru Brna.
V rámci regionu jsou podnikány společné výlety – propast
Macocha a Punkevní jeskyně jsou oblíbenými stálicemi mezi
destinacemi uvítacího týdne. Výklad o jeskyních v angličtině, jízda na lodičkách po řece Punkvě nebo lanovkou na propast jsou pro mnohé naprosto jedinečným a neopakovatelným zážitkem, při kterém navazují první vazby s ostatními,
ať už zahraničními či českými studenty.
Jižní část našeho kraje letos během uvítacího týdne reprezentovalo Znojmo se svými podzemními chodbami, radniční
věží, znojemským hradem, rotundou svaté Kateřiny a kostelem

Noví výměnní studenti při poznávání severní části
našeho kraje, na dně propasti Macocha. foto: omvi

svatého Mikuláše. Protože k Jihomoravskému kraji, ale i k MENDELU, neodmyslitelně
patři obor vinařství, byl den na jihu zakončen v nedalekých Branišovicích, kde všechny čekala návštěva vinného sklípku a tradiční ochutnávka vín s výkladem o historii
vinařství na Moravě.
Uvítací týden je velmi intenzivní akcí a bez
špičkové organizace koordinátorkou přijíždějících studentů na MENDELU, Ing. Barborou Floriánovou, a bez nasazení a nadšení
mnoha českých studentů zapojených v ISC
MENDELU by vůbec nebyl možný. Za jejich
neutuchající elán jim patří nejen z OMVI,
ale za celou naši univerzitu, upřímný dík.
Dobře si totiž uvědomujeme, jak moc záleží
na prvotních dojmech a na pomocné ruce
při adaptací v nové zemi.
Video, které díky AVC MENDELU dokumentuje celý uvítací týden, bývá nejen krásnou
památkou pro zúčastněné, ale i formou propagace v zahraničí, bude zveřejněno během
několika týdnů ve fotobance MENDELU.

I jih byl v únoru chladný, ale Znojmo všechny
okouzlilo svou historií a atmosférou.
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