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akademický rok 2017/2018 před nedávnem
započal a zdá se, že na naší univerzitě vše opět
probíhá v plném proudu. Kromě vítání prvních
ročníků se po Brně i Lednici objevuje nespočet
akcí Mendelovy univerzity, v pedagogice, vědě,
umění i dalších oblastech se zapojují velké
počty našich pracovníků, ale také mnoho
aktivních studentů.
Škola i nadále patří mezi špičkové vědecké
a vzdělávací instituce nejen u nás, ale
i v zahraničí. Oporou je nám zázemí, jež tvoří
zvláště kvalitní profesionální síla. Nemálo
tomu pomáhají školní podniky ve Křtinách
a Žabčicích. Také botanická zahrada
a arboretum, zdá se, čím dál více vzkvétá
kulturním životem a výzkumným děním.
S radostí připomínám, že datum stoletého výročí naší almae matris se blíží.
Naplní se v roce 2019, tedy již příští akademický rok. Oproti létům po jejím
založení roku 1919 vypadá o hodně jinak, stále se zlepšuje a posouvá dopředu
a stále se má kam pohybovat. I my, kantoři, vědci, pracovníci, stejně tak studenti,
se stále máme čemu přiučit.
Proto vám všem přeji hodně úspěchu a nechť se vašemu usilovnému snažení
daří co nejlépe.
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ŠKOLNÍ ZEMĚDĚLSKÝ PODNIK
ŽABČICE – MÍSTO PRO PRAXI,
VÝZKUM I NOVÉ ZKUŠENOSTI
Školní zemědělské podniky jsou v České republice velmi speciﬁckými subjekty. O provoz toho
v Žabčicích se stará více než stovka zaměstnanců. Jak vypadá řízení takového podniku v praxi,
v čem konkrétně se zde mohou studenti profesně zdokonalit nebo jak přispěli k úspěchu
na Národní výstavě zvířat, to byly otázky pro ředitele Ing. Radomila Měřínského.
TEXT: PR Agronomická fakulta MENDELU
FOTO: Martin Havlát, AVC MENDELU
Primárním úkolem školních podniků je
zajistit účelovou činnost, tedy výukové
procesy. „Náš podnik je dále využíván
k praxi studentů, ale také pro výzkum
nebo prezentaci, např. v rámci největší
společné akce – Polního dne MendelAgro (mendelagro.cz). Na pokusné stanici
v Žabčicích, vybavené speciﬁckým záze-

mím, se odehrává několik činností, jimiž
se můžeme pochlubit. Při mnoha z nich
se uplatní právě studenti Agronomické
fakulty. Při výkonu své praxe si mohou
vyzkoušet pozice, bez kterých farma tohoto typu nemůže fungovat. Řada z nich
následně promění praxi i ve své povolání,“
popisuje další z činností ředitel Měřínský.

Z praxe rovnou do praxe
Podnik dnes zaměstnává i několik absolventů. „To má svoji logiku. Představuji
si, že by měli být našimi důstojnými
pokračovateli. Bylo by krásným zjištěním,
že jsou mladí lidé, kteří skončí vysokou
školu, připraveni teoreticky a mají i praktickou dovednost,“ vysvětluje šéf podniku

Kolekce vzorníku masného skotu na ŠZP Žabčice čítá 16 plemen
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Skot je na ŠZP Žabčice ustájen v moderních vzdušných stavbách

Pohled na krmný stůl v produkční stáji ŠZP Žabčice
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Šampionka Národní výstavy zvířat kráva Karolína ze ŠZP Žabčice

s tím, že nejlepší zkušenosti má především se studenty, kteří se věnují zemědělským činnostem od středoškolského
studia nebo z vlastní iniciativy během
prázdninových praxí. „Člověk, který se
v tom prostředí narodil, v tomto duchu
studoval, ve volném čase neležel, ale jezdil na kombajnech a traktorech, tomu je
často naše problematika vlastní a může
se na praxi v podniku více věnovat problému teoreticky, protože prakticky už je
mu vše známo,“ doplnil Ing. Měřínský.

Pestrá nabídka „profesí“
Student na praxi může v podniku projít
téměř celým provozem. „Podívá se, jak
funguje práce agronoma či zootechnika,
projede se traktorem v případě, že je
držitelem řidičského oprávnění, nahlédne
pod ruce sklepmistrovi nebo si vyzkouší
práce ve vinici. Také v ekonomickém úseku lze získat cenné zkušenosti. Nutno ale
upozornit, že u koní nejde pouze o jejich
projíždění,“ uzavírá s úsměvem výčet
oblastí, kde lze získat v podniku praxi,
ředitel Měřínský.

Být manažerem nestačí
Aby byl člověk dobrým manažerem podniku, tak ho musí znát. A jak ho poznáte
důkladněji, než když se vypracujete přes
jeho strukturu. „Ekonomicky vzdělaný
člověk sice z výsledovky pozná, která čísla
jsou menší a která větší. Ale rozhodovat
pouze na základě tohoto může být fatálně
nebezpečné. Někdy i minusová čísla mají
svůj důvod, ale musí se tomu rozumět.
Takže to chce čas, rozvahu a mít znalosti
v oboru. Nemůžete být prostě manažer

bez delší praxe. Je úplně jedno, jestli vedete banku, automobilový nebo zemědělský podnik,“ vysvětlil přístup správného
řízení podniku jeho dlouholetý šéf.

Investice do budoucnosti
Podnik se připravuje také na další vlnu
investic. Nejbližší bude realizace multifunkční haly, jejíž součástí bude i jízdárna. „Bez obnovy technologií, stáda, vinic
a dalšího to prostě nejde. Po revoluci se
všechno rozpadlo, podniky přišly o klíčové prvky a vesměs stály pouze na rostlinných výrobách. A ty jsou v závislosti
na počasí obrovsky rizikové. My jsme
např. bez náhrady ztratili rozmnožovací
chov drůbeže a zahradnické provozy.
A dnes? Konkrétně v chovu skotu budete
těžko hledat zmodernizovanější podnik.
Má to ovšem jedno velké úskalí – nelze si
dovolit nově příchozího pustit do ostrého
provozu samostatně. To jsou důležité
a citlivé prvky, které se odrazí v ekonomice,“ zdůrazňuje ředitel Měřínský.

Umí v tom chodit
Pozice podniku v konkurenčním prostředí
není z mnoha důvodů jednoduchá. „Rádi
ale vidíme studenty, kteří se nebojí práce.
Předvedli to například ti, kteří připravovali
naše krávy na letošní Národní výstavu
hospodářských zvířat. Bylo z čeho vybírat – během 12 let jsme vytvořili velice
silný a výkonný chov, z původních 240
krav máme nyní 600 kusů. Jde o velký
ekonomický potenciál, ale především
o vysoce moderní prostředí. Chodí sem
studenti z jiných škol i zahraniční návštěvy, protože je na co se dívat,“ zdůraznil

jedinečnost podniku Ing. Měřínský a současně připomněl poslední velký úspěch.
„Letos poprvé jsme vyslali na Národní
výstavu zvířata, která oslnila porotu svou
nadprůměrností. Naše kráva Karolína dokonce získala titul „Národní šampionka“.
Masná plemena skotu jsme vystavovali již
v minulosti, není ale nikdo, kdo by je učil
tzv. chodit. Našla se ale skupina studentů,
včetně našich techniků, kteří vystavované
krávy chodit naučili tak, že zazářily,“ doplnil na závěr ředitel podniku Ing. Radomil
Měřínský.

Základní údaje o ŠZP Žabčice
Celková rozloha 2589 ha, z toho:
•
Orná půda 1986 ha
•
Vinice (zahrady) 229 ha
•
Sady 95 ha
•
Louky a pastviny 225 ha
•
Pokusné plochy 60 ha
Počet:
•
Středisek 16
•
Pracovníků 110
Zvířata:
•
1200 ks holštýnského skotu
•
16 plemen masného skotu
•
10 jezdeckých koní
•
2 plemena ovcí (cca 17 ks)
V roce 2017 získal podnik status
Demonstrační farmy podporované
Ministerstvem zemědělství ČR
v rámci dotačního programu 9.F.m.
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ŽIVOTNÍ JUBILEUM
EMERITNÍHO DĚKANA LDF
DOC. ING. FRANTIŠKA
DOUŠKA, CSC.
Děkan Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU, doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D., přivítal
na jednání vědecké rady fakulty dne 23. února 2017 emeritního děkana,
pana doc. Ing. Františka Douška, CSc., kterému při příležitosti 90. výročí jeho narození
předal Čestné uznání a věcný dar za dosavadní významný přínos pro rozvoj fakulty.
TEXT: Martin Klimánek, Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
FOTO: David Sís
Doc. Ing. František Doušek, CSc. se
narodil 30. ledna 1927 v Synalově, v nejsevernější části okresu Tišnov. Obecnou
školu vychodil v letech 1933 až 1937
v Synalově, reformní reálné gymnázium
v Tišnově ukončil maturitní zkouškou
v červnu 1946. V témže roce se zapsal
na Lesnickou fakultu VŠZ v Brně, kterou

ukončil II. státní zkouškou v prosinci
1950. Ve čtvrtém ročníku studia lesnické
fakulty, po ukončení prázdninové praxe
u Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem, pobočný závod
Brno, nastoupil zde do trvalého pracovního poměru. Na brněnském pracovišti
ÚHÚL zastával od roku 1956 funkci

vedoucího inženýra pracovní sekce.
Pro vysoký zájem o celkovou lesnickou
problematiku vykonal v roce 1961 státní
zkoušku pro samostatné lesní hospodáře. Pracovní poměr zde ukončil 1. března
1963, kdy na základě konkurzního řízení
přešel na uvolněné místo odborného
asistenta na Katedře geodézie Lesnické
fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně.
Po nástupu na katedru geodézie v roce
1963 byl pověřován vedením semestrálních cvičení z geodézie a plně se zapojil
do pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti, i do práce v komisích s odborným
lesnickým zaměřením.
V roce 1977 ukončil interní aspiranturu
a úspěšně obhájil hodnost kandidáta
zemědělsko-lesnických věd – CSc. Po odchodu prof. Fauska do důchodu v roce
1980 byl pověřován přednáškami pro
posluchače zahradnické, agronomické
i lesnické fakulty a to jak denního tak
dálkového studia. Vydal 6 učebních textů
(skript) z geodézie a u dalších 6 byl spoluautorem. V roce 1991 byl na základě
habilitačního řízení jmenován ministrem
školství docentem pro obor geodézie.
V roce 1992 se podílel na vydání lesnic-
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KRÁTKÉ ZPRÁVY
„V roce 1991 byl zvolen
děkanem Lesnické fakulty
VŠZ v Brně a tuto funkci
zastával do roku 1995.“
kého slovníku zpracováním hesel z geodetické problematiky. Byl členem mnoha
vědeckých a pedagogických institucí:
členem Správního sboru Školního lesního
podniku Křtiny MENDELU, členem Československé akademie zemědělských věd,
kde mu bylo v roce 2002 uděleno čestné
členství, členem Vědecké rady VŠZ
v Brně, Lesnické fakulty v Praze, Lesnické
fakulty ve Zvolenu a Zahradnické fakulty
v Lednici. V roce 1990 byl ustanoven
vedoucím Katedry hospodářské úpravy
lesů a geodézie VŠZ v Brně. V letech
1990 a 1991 byl členem Rady vysokých
škol, předsedou Akademického senátu
Lesnické fakulty VŠZ v Brně a členem
Akademického senátu Vysoké školy zemědělské v Brně. V roce 1991 byl zvolen
děkanem Lesnické fakulty VŠZ v Brně
a tuto funkci zastával do roku 1995.
Ve vědecko-výzkumné činnosti se
zaměřil na využívání buzolního měření
při zaměřování hranic půdního lesního
fondu a hranic trvalých jednotek
prostorového rozdělení lesa a také jeho
možností při měření v polygonových
sítích. V osmdesátých letech zaměřil
svou vědecko-výzkumnou činnost
na využívání metod dálkového
průzkumu Země v krajinné ekologii
a při sledování antropogenních vlivů
v lesním ekosystému. Od roku 1992
je rozhodnutím ministra spravedlnosti
v Praze soudním znalcem pro obor
ekonomika, odvětví ceny a odhady
lesních pozemků a lesních porostů
a škody na lesních porostech a pro obor
lesní hospodářství odvětví dříví-těžba,
se specializací na posuzování lesních
hospodářských plánů.
Ve volném čase se věnuje aktivní
sportovní činnosti, a to speciálně
běžeckému lyžování a orientačnímu
běhu, kde byl členem státního
reprezentačního družstva. Po skončení
aktivního lyžování byl místopředsedou
sportovně technické komise Svazu lyžařů
ČR a členem mezinárodní Jury Tour de
Ski. Pro svaz lyžařů vyhotovoval projekty
běžeckých tratí včetně jejich proﬁlů
a odpovídal za jejich homologaci.

WORKSHOP

CHLÉB KARKULKA

Soutěžní architektonický
workshop zaměřený
na obnovu pobočky
Mahenovy knihovny

Pšenice PS KARKULKA
proniká do potravinářského
průmyslu

Studenti MENDELU (obor Tvorba nábytku – design) se spolu se studenty
Masarykovy univerzity a VUT setkali
v rámci třídenního architektonického
workshopu za účelem vytvoření návrhu rekonstrukce Mahenovy knihovny
Na Křižovatce v Brně. Za pouhé tři dny
neustálé a tvrdé práce vznikly návrhy
na rekonstrukci knihovny od celkem čtyř
pracovních týmů. Odborná porota svým
hlasováním v polovině června vybrala
za nejlepší právě projekt, na kterém
spolupracovali studenti naší univerzity.
Samotná realizace projektu nyní závisí
na rozhodnutí veřejnosti, hlasování proběhne v listopadu 2017.
Dle slov samotných účastníků workshopu za MENDELU, Josefa Řeháka a Kláry
Horákové, byla celá akce velmi přínosná
a zajímavá. Přeci jen si vyzkoušeli práci
v týmu s kolegy z Fakulty architektury,
kteří jsou ze školy zvyklí na odlišné
postupy a zaměřují se na jiné aspekty
projektu, naučili se společně hledat
kompromisy a dotáhnout projekt zdárně
do konce v poměrně krátkém časovém
intervalu. Oba zúčastnění studenti se
již nyní těší na podobné budoucí akce,
z nichž některá by se ideálně mohla
odehrát i pod záštitou MENDELU. „Určitě
by bylo skvělé, kdyby byla možnost
pozvat studenty architektury zase k nám
a pracovat na dalším projektu. Spolupráce s nimi byla hodně obohacující
zkušenost, za těch pár dní jsem se toho
naučila často více než za celý semestr“,
říká Klára Horáková.

Produktem, ve kterém můžeme všichni
tuto pšenici ochutnat, je například stejnojmenný chléb Karkulka.
Objevuje se však třeba i v pivu nebo
mezi oblíbenými snídaňovými klasikami
v podobě vloček. Jako surovina pro výrobu těstovin se však prý příliš neosvědčila. Biologové z Agronomické fakulty
MENDELU a dalších institucí zapojených
do projektu „Výzkum odlišných typů
zabarvení zrna pšenice způsobených
látkami s antioxidačním účinkem,
jejich využití pro tvorbu odrůd s příznivým zdravotním beneﬁtem pro výživu
člověka a zvířat“ však pro ni nepřestávají
hledat další využití.
A co je vlastně na Karkulce speciálního?
Nejspíš nikoho nepřekvapí, že je zbarvená dočervena, to o ní ostatně prozrazuje
už její název. Podstatnější je fakt, že je
zdravá a bohatá na antioxidanty.
To z ní činí takzvanou funkční potravinu.
Kdo si nechce chléb z červené pšenice PS Karkulka nechat ujít, může ho
najít především na pobočkách Karlovy
pekárny, která chléb peče, ale také třeba
v COOPu nebo Brněnce.
(red)

(red)
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ZÁKLAD NÁM DALA UNIVERZITA,
ŘÍKAJÍ MLADÍ AUTENTISTÉ
Víno je jedinečným nápojem lidské populace, které má v řecké mytologii dokonce
i svého boha Dionýsa. Samozřejmě moderní doba nám přináší i mnohé vylepšení (urychlení),
co se týče výroby toho nápoje. Ale nemějte strach, pořád se najdou vinaři, co vyznávají
tradiční přírodní způsob výroby vín bez chemie. Nahlédněte spolu s námi do tajů nelehké
výroby autentických vín.
TEXT: Milan Damborský, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU
Na Mendelově univerzitě v Brně se nejdéle
v českých zemích vyučuje na vysokoškolské úrovni vinařství. Řada absolventů má
svá vinařství, kde uplatňují nejen znalosti
získané studiem, ale také je dále rozvíjí
a konzultují s univerzitou. Jedním z takových případů jsou i autentická vína.
„Autentická vína potřebují cit vinaře. Zatímco u běžné produkce říkáte vínu, co
má dělat, u autentických vín vinař zasahuje minimálně a dává tak vínu volnost.
To má možnost se přirozeně rozvinout
ve své rozmanitosti.“ hodnotí základní
speciﬁka autentických vín Milan Nestarec
z Velkých Bílovic, který je jedním z členů
zájmového sdružení Autentista monarchia sdružující vinaře preferující přírodní
způsoby zpracování vín.
„Může to znít paradoxně, ale vyrábět
víno bez chemie je mnohem náročnější
na dovednosti vinaře. Zatímco v běžné
produkci si vinaři běžné pomáhají různými
prostředky, například víno dle potřeby
dokyselí nebo přidají tanin, v případě
autentických vín něco takového nepřipadá
v úvahu. Autentický vinař si musí vystačit
s jinými přirozenějšími prostředky. Velkou
roli hraje porozumění procesům, které se
ve víně a vinici odehrávají. Ale stojí to za to.
Za tento přístup se vám víno odmění“,
dodává Petr Marada z Mikulčic, také člen
Autentista monarchia.
Oba vinaře spojuje nejen přístup k výrobě vína, který preferuje přírodní procesy,
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ale také společná alma mater, kterou je
Mendelova univerzita v Brně. Oba jsou
absolventi magisterského studijního
oboru „zpracování zahradnických produktů“, který je vyučován na Zahradnické
fakultě v Lednici na Moravě. Získané
znalosti při studiu tak mohou zúročit
v rámci svých vinařství, která oba mladí
vinaři založili.

Damborský, proděkan Fakulty regionálního
rozvoje a mezinárodních studií MENDELU
a sám také autentický vinař.

Základní pravidla závazná pro vinaře
autentisty jsou rozdělena na pravidla pro
práci ve vinici a sklepě. Autentisté ve vinici upřednostňují postupy pěstování
révy zohledňující principy ekologického
zemědělství. Vylučují veškeré herbicidy
nebo syntetické insekticidy. Vylučují systémové fungicidy a ošetřovat je možno
pouze ochrannými prostředky a pomocnými látkami schválenými pro biologické
vinohradnictví. Upřednostňuje se výsadba a pěstování tradičních středoevropských odrůd. Vylučuje se jiný než ruční
sběr. Cílem je zvyšovat dlouhodobou
úrodnost a biologickou aktivitu půdy.

Autentisté ve sklepě vylučují veškeré geneticky modiﬁkované organizmy a aditiva
s jejich použitím vyrobená. Při výrobě
upřednostňují biologické, fyzikální a mechanické postupy před chemickými. Cílem
je chránit životní prostředí, minimalizovat
spotřebu energie a tvorbu odpadů. Mošty
kvasí spontánně pomocí autochtonních
mikroorganismů přítomných na hroznech
a ve sklepě. Vylučují se všechny cizorodé
produkty, tj. umělá výživa pro kvasinky, přidané enzymy či bakterie apod.
Zakazuje se zahušťování moštů. Zakazuje
se přidávání taninů do červených i bílých
vín. Upřednostňuje se fermentace a zrání
v dřevěných, keramických či skleněných
nádobách. Vylučuje se ostrá ﬁltrace vín.
Veškerý obsah oxidu siřičitého v suchých
bílých vínech nemá překročit 100 mg/l,
u červených 80 mg/l. Platí zákaz odkyselování (přikyselování) a zvyšování alkoholu
pomocí sacharózy.

„Produkce autentickýchvín je více než
nějaký způsob výroby vín. Je to proces,
který mění celý náhled na víno a na vinaře.
Autentičtí vinaři věří, že za vínem je příběh
lidí a krajiny. Není možné mít dobrý pocit
z produkce vína, která je spojená s negativními vlivy na půdu a krajinu. Autentisté
se snaží navázat na znalosti předků, které
jsme pod vlivem módních trendů ztratili“,
charakterizuje autentické vinaře Milan

Autentická vína dávají také zajímavý
prostor pro výzkumné aktivity. „Orientace na přírodní procesy vytváří určitá
speciﬁka, které jsou dnes velmi atraktivní
z hlediska spotřebitelských prefencí
a navíc s pozivním vlivem na lidský organismus. Proto jsme vytvořili mezifakultní
odborný tým, který se na tuto problematiku zaměřuje“, uvádí k tomuto Milan
Damborský.

V čem jsou autentisté jiní?

MENDEL GREEN

Sklepní hospodářství malého vinaře

Pohled na Velké Bílovice z viniční trati Přední hora
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HÁDY JIŽ BRZY ZMĚNÍ
SVOU PODOBU –
TAKÉ DÍKY ODBORNÍKŮM
A STUDENTŮM Z MENDELU
Z původního záměru očistit oblast Hády od černých skládek se vyklubala
architektonicko-krajinářská soutěž, v níž zazářili i studenti MENDELU.
Jejich projektový záměr rozděluje 21 hektarů rozlehlou oblast do tří prolínajících se okruhů,
které společně poskytnou bohatý prostor vhodný k rekreaci a různé volnočasové aktivity.
Práce na revitalizaci bývalého odkaliště v severovýchodní části Brna byly již započaty,
pokračovat budou letos v zimě.
TEXT: Andrea Surá
Areál bývalého odkaliště tepláren pod
kopcem Hády, viditelným široko daleko
i z opačných konců Brna, je dobře známý
nejen obyvatelům městských částí Líšeň
a Vinohrady. Svou funkci úložiště popílků
neplní již od roku 1997. Od té doby byla
celá lokalita příslušnými orgány poněkud
zanedbávána. Pravda, vyskytlo se sice
několik projektových záměrů, ty se však
dříve či později ukázaly býti nereálnými,
a tudíž z nich sešlo. Mezitím si Hády žily
svým vlastním životem. Staly se oblíbeným cílem pejskařů z okolních sídlišť,
nedovolených výprav místní mládeže
a pro svou relativní odlehlost také slunce
a klid vyhledávajících naturistů. Nezřídka
byly také využívány k zakládání černých
skládek. Méně často se zde odehrávaly
drobné akce jednotlivců či spolků se
záměrem zbavit oblast nahromaděných
odpadků.
S tím vším však již brzy bude konec. Zasloužily se o to Teplárny Brno, částečný
vlastník pozemku, ve spolupráci s městem Brnem. Společně totiž v rámci iniciativy Studentské Brno, která slouží jako
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nástroj pro odkrývání a řešení problémů
studentů jimi samotnými a podporuje
tak jejich aktivní zapojení do společnosti, vyhlásili začátkem letošního roku
studentskou architektonicko-krajinářskou
soutěž za účelem navržení revitalizace
dané oblasti.
Hlásit se do soutěže mohly jakékoliv
týmy složené studenty. Jejich úkolem
bylo předložit návrh, který by odkaliště
změnil v park vyhovující volnočasovým
a rekreačním potřebám Brňanů. Na jeho
vypracování měly studentské týmy čtyři
měsíce. Z původních 60 přihlášených
jednotlivců odevzdalo na konci června
kompletní dokumentaci celkem šest
týmů složených studenty z různých
univerzit. Mezi podmínkami soutěže bylo
například zachovat přírodní ráz oblasti,
a tudíž neprovádět žádné rozsáhlé přesuny zeminy. Výslednou podobu parku
ovlivnily také jisté nevyjasněné majetkové
vztahy, díky kterým nenajdeme žádné
stavby trvalého charakteru. Pozitivní
zprávou je fakt, že na území bývalého
odkaliště nebudou nutné žádné roz-

sáhlejší dekontaminační operace. Staré
vrstvy chemikálií jsou podle ředitele
Tepláren Brno, Petra Fajmona uložené
hluboko pod povrchem a nebudou tedy
návštěvníky budoucího parku nikterak
ohrožovat.
Hodnocení ﬁnálních návrhů měla
na starosti odborná komise, v níž vedle
zástupců Tepláren Brno, městských částí
Brno-Líšeň a Brno-Vinohrady či odborníků z relevantních oborů nechyběli ani
docenti z MENDELU a VUT. Mendelova
univerzita konec konců podporovala
přeměnu oblasti různými aktivitami již
v minulosti. Na začátku srpna se široká
veřejnost dozvěděla výsledky soutěže.
V srpnu bylo možné si všechny projekty
prohlédnout v brněnském Urban centru.
Vítězným návrhem se stal projekt
předložený týmem studentů navazujících
oborů z Mendelovy univerzity
a Vysokého učení technického, jmenovitě
pak Sebastianem Loderem, Ninou
Krajčírovou, Vojtěchem Urbanem,
Petrem Mezei a Veronikou Očadlíkovou.

MENDEL GREEN

„Vítězným návrhem se stal
projekt předložený týmem
studentů navazujících oborů
z Mendelovy univerzity
v Brně a Vysokého učení
technického v Brně,
jmenovitě pak Sebastianem
Loderem, Ninou Krajčírovou,
Vojtěchem Urbanem,
Petrem Mezei
a Veronikou Očadlíkovou.“

Park si představují rozdělený do tří
okruhů, z nichž každý bude plnit odlišné
funkce. Nebudou zde chybět klidové
zóny ani úseky vhodné pro sportovní
vyžití. Střed parku bude oplývat jezírky
a chodníčky, čímž se bude vybízet
k relaxaci a poklidnému trávení volného
času. Na ně budou plynule navazovat
prostory vhodné například k posezení
s přáteli, pořádání pikniků či barbecue.
Samozřejmostí budou prvky umožňující
pohodlné posezení, procházení se mezi
jezírky i vyžití pro nejmenší návštěvníky,
kteří se mohou vedle pískoviště těšit
i na trampolínu a další hrací moduly.
Vnější okruh zřejmě nejvíce ocení běžci,
inlajnisté či cyklisté. Projekt počítá také
se zavlažovacím systémem využívajícím
dešťovou vodu či řešením, které zabrání
budoucímu opětovnému zakládání
skládek.
Členové vítězného týmu se mohli těšit
i z ﬁnanční odměny ve výši 50 tisíc korun. Nyní na svém projektu dále pracují
ve spolupráci s profesionály z daných
oborů tak, aby mohli co nejdříve předložit kompletní projektovou dokumentaci
k územnímu řízení. První kroky ke zdárné
realizaci projektu však byly již podniknuty. Pod dohledem odborníků z MENDELU byly kompletně zlikvidovány černé
skládky. Celá oblast byla také důkladně

zmapována. Další dílčí úkony by měly následovat již během letošní zimy. Finanční
podporu na realizaci projektu poskytne
jak město Brno, tak i Teplárny vlastnící
část pozemků.
Park však nebude vznikat pouze
za přispění studentů, ale bude také
vyzývat širokou veřejnost k zapojení se
do projektu. Již nyní lze na oﬁciálním
webu projektu hlasovat o název
budoucího parku. Všechny projektové
záměry pak také stále mají šanci získat
cenu veřejnosti. S takovými a dalšími
podniknutými kroky má celá záležitost
ambice stát se komunitním projektem
nejen obyvatel Líšně a Vinohrad, ale
celého Brna. Vždyť Hády se se svou
celkovou rozlohou 21 hektarů stanou
největším parkem na území Brna.
Už samotná soutěž se ukázala být
přínosnou všem zúčastněným stranám.
Studenti mohli v rámci výuky získat nové
praktické zkušenosti, ale také opět dokázat, že jsou pro střet s realitou dobře
připraveni a tudíž konkurenceschopní.
Organizátoři soutěže si naopak pochvalovali čerstvé a neotřelé nápady studentů.
Lze tedy předpokládat, že tato vzniklá
symbióza se bude nadále úspěšně rozvíjet a již brzo nám umožní navštívit zcela
jiné Hády, než jaké je známe doposud.
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NÁVRAT KE KOŘENŮM 2017
Ve středu 31. 5. 2017 byl v aule Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
v Lednici uspořádán workshop s názvem „Návrat ke kořenům“, který byl tematicky zaměřen
na problematiku technologií a mechanizačních prostředků využívaných
při pěstování zahuštěných výsadeb vinic.
TEXT: Patrik Burg, Vladimír Mašán, Ústav zahradnické techniky, Zahradnická fakulta MENDELU
FOTO: archiv autorů
Za zahuštěné lze považovat výsadby
vinic, u kterých počet keřů přesahuje
6 000 kusů na hektar pěstitelské
plochy. Vývoj v oblasti vinohradnictví
postupně směřuje k vyššímu zastoupení
keřů běžně kolem 10 000 na hektar,
maximální hranice je pak omezena
počtem 25 000 keřů na hektar.
Vedle vysokého počtu keřů je společným
znakem zahuštěných výsadeb využívání
nízkých pěstitelských tvarů a snížení
počtu hroznů ponechaných na jednom
keři. Menší zatížení keřů hrozny přispívá
k jejich vyšší aromatičnosti, přičemž
se zvyšuje i celkový extrakt.
Díky vysokému počtu jedinců jsou keře
vlivem konkurence nuceny hlouběji
kořenit a zajišťovat přísun vody a živin.
Výhodou je vyšší odolnost keřů vůči
vodnímu stresu a nedostatku vody.
Program celodenní akce byl rozdělen
do tří částí – odborné referáty
od domácích i hostujících lektorů,
prezentace ﬁrmy GARDEN STUDIO, s. r. o.
a HOFFMANN Landmaschinen
i ukázky uceleného sortimentu
techniky ve vinicích ﬁrmy VINSELEKT
MICHLOVSKÝ, a. s., Rakvice. V úvodní
části zaměřené na odborné referáty
zazněla především aktuální témata
z oblasti technologií uplatňovaných
při pěstování zahuštěných výsadeb
vinic s důrazem na odrůdovou
skladbu, pěstitelské tvary, nároky
na výživu a ochranu, dále informace
o kvalitě a výnosu hroznů, využívané
technice i o nákladovosti a efektivitě.
Mimořádný zájem vzbuzovala
v otevřené diskuzi problematika podílu
ručních a mechanizovaných prací
i problematika využití jednotlivých
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kategorií mechanizačních prostředků
se zaměřením na pásové malotraktory
a portálové adaptéry.
Obchodní zástupci ﬁrem představili
účastníkům setkání široký sortiment
nabízených výrobků ﬁrem NIKO,
BOISELET, KMS Rinklin a HOFFMANN.
Mezi stroji byly představeny rozdílné
konstrukce mechanizace pro kultivaci
půdy v meziřadí a příkmenných pásech
vinic, rosiče, stroje pro zelené práce
(ometače kmínků, tunelové osečkovače,
defoliátory), ale také sklízeč hroznů
speciální konstrukce uzpůsobený
pro plně mechanizovanou sklizeň
zahuštěných výsadeb.
Vedle ukázek techniky v data-video
projekci proběhly v odpolední
části také praktické ukázky nářadí
a mechanizačních prostředků ve vinicích
ﬁrmy VINSELEKT MICHLOVSKÝ v obci
Přítluky. K vidění byl celý sortiment
pásových malotraktorů NIKO doplněných
o sortiment adaptérů a nářadí.
Pozornost upoutaly také akumulátorové
vozíky HUMEAU a portálový traktor
BOBARD s třířádkovým adaptérem pro
chemickou ochranu. Během předvádění
mechanizace zástupci jednotlivých
ﬁrem aktivně odpovídali na dotazy
a poskytovali poradenství účastníkům
i posluchačům Zahradnické fakulty.
Workshop, na kterém bylo přítomno
bezmála 100 účastníků z řad studentů,
akademických a vědecko-výzkumných
pracovníků fakulty či odborné veřejnosti,
proběhl pod záštitou Zahradnické fakulty
Mendelovy univerzity v Brně a odbornou
garancí jejího Ústavu zahradnické techniky.

Zahuštěná výsadba vinic, u kterých počet
keřů přesahuje 6 000 jedinců

Praktické ukázky pásových malotraktorů NIKO

Portálový traktor BOBARD

MENDEL GREEN

NASTARTUJTE SVOU
KARIÉRU NA VELETRHU
JOBCHALLENGE 2017
Uvažujete o stáži, přivýdělku nebo práci na plný úvazek? Ať už nad tím přemýšlíte delší dobu,
nebo vás teprve teď napadlo, že by se vám zkušenosti hodily, přijďte 22. listopadu
na Veletrh práce a pracovních příležitostí JobChallenge. Letos si můžete vybírat
ze 126 ﬁrem z různých odvětví v areálu Veletrhů Brno.
TEXT: Hana Cukrová
Uvažujete o úvazku v konkrétní ﬁrmě
a informace na webu vám nestačí?
Využijte jedinečné příležitosti zeptat se
na všechno, co vás zajímá přímo na Veletrhu JobChallenge. Navíc se poznáte
s personalisty, získáte užitečné kontakty
a zjistíte, jaké pozice nabízí právě vám –
studentům a čerstvým absolventům
vysokých škol.
Veletrh není určený jen těm, kteří
aktuálně hledají práci, ale také těm,
které rozhodování o prvním zaměstnání
teprve čeká. Na veletržní ploše se už
s předstihem můžete setkat s desítkami
tuzemských i zahraničních ﬁrem a udělat
si vlastní průzkum trhu. Po státnicích
pak budete mít jasno, co byste od svého
budoucího zaměstnavatele chtěli a koho
kontaktovat.
Letošní veletrh je především o zážitcích.
Vystavovatelé pro vás chystají celou řadu
lákadel – od replik reálných kanceláří,
plážových lehátek, soutěží, prohlídek aut
přímo s techniky, chill-out zón s fotbálkem
nebo PlayStation až po zkrášlovací zóny.
Studenti Mendelovy univerzity v Brně si
na Veletrhu JobChallenge přijdou na své.
Zaměstnavatele si mohou najít mezi
ﬁrmami z 15 různých oborů. Mezi ně patří
například marketing, lidské zdroje, ﬁnance, HR, IT, technika, zemědělství a další.

„Kvůli velkému zájmu ﬁrem jsme museli
nejen navýšit počet stánků, ale také se
přestěhovat. Letos proto bude Veletrh
JobChallenge na brněnském výstavišti
a návštěvníkům se představí více než
120 vystavovatelů,“ popsala připravovanou akci koordinátorka veletrhu Veronika
Čechová.
Veletržní den je nejen o hledání té pravé
pozice a navazování kontaktů. Na místě
vás čeká i další program. Pokud vám
nestačí zaměstnavatele potkávat jen
na stáncích, zaregistrujte se na Talk show.
V moderovaných debatách se postupně
představí 13 ﬁrem.
„V debatách se budou probírat ﬁremní
kultury i platy. Kariéru ve vybraných
společnostech návštěvníkům nastíní
zaměstnanec, který vystudoval
jednu ze tří největších brněnských
univerzit,“ vysvětlila koncept Talk
show koordinátorka vystavovatelů
Iva Habrnálová.
Součástí veletržní plochy letos bude
nově také Poradenský HUB. V něm vám
zkušení poradci vysvětlí, jak se prezentovat na stáncích ﬁrem, poodhalí vaše
kompetence nebo vám poradí, koho
oslovit. Ulehčí vám tak rozhodování,
který zaměstnavatel nebo pozice je pro
vás nejvhodnější.

JobChallenge není jen o hledání té pravé
pozice a navazování kontaktů. Na místě vás
čeká i další program

Nepropásněte příležitost se zaregistrovat
na veletržním webu a vložit do systému
svůj životopis. Firmy mají do databáze CV
přístup ještě před veletrhem a pokud je
právě vaše CV zaujme, mohou vás samy
oslovit. Zvyšte tak své šance, že zaměstnavatele zaujmete a získáte zajímavou
pracovní nabídku dříve než ostatní.
Veletrh JobChallenge pořádají tři největší brněnské univerzity – Mendelova
univerzita v Brně, Masarykova univerzita
a Vysoké učení technické v Brně. Organizaci zajišťují pracovníci poradenských
a kariérních center těchto univerzit.

Kdy? 22. listopadu 2017
Kde? BVV/pavilon A1
Nezapomeňte se zdarma
registrovat na www.jobch.cz
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Z VÝSTAVY STUDENTSKÝCH
PRACÍ LAND ART 2017
Arboretum letos již po dvanácté ožilo všemožnými tvary v rámci výstavy Land Art. Na exponáty
znázorňující nejrůznější předměty, živočichy a rostliny, včetně obří židle či Kráčejícího Mendela,
padlo celých 500 kg slámy. Šikovné studenty nezastavily ani rozmary jarního počasí.
TEXT: Ludvika Kanická, Ústav nábytku, designu a bydlení, Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
Brněnské arboretum je obrovskou přídavnou hodnotou Mendelovy univerzity.
Tisíce rostlinných druhů, několik jezírek,
louky, rokle ale i skleníky a další prvky
zahradní architektury včetně ukázky
zatravnění golfového greenu jsou neodmyslitelným cílem univerzitních návštěv
hned s příchodem prvních sněženek,
bledulí a hlaváčků. Celé vegetační období
hýří paletou barev a na podzim se opět
uloží do zimního spánku. Arboretum je
ale především oblíbeným relaxačním
prostorem našich studentů i široké
veřejnosti, která musí respektovat přísná
pravidla, jako absolutní zákaz ničení
vegetace, kouření, pobytu psů a pohyb
omezený výlučně na komunikace.
V jednom období ale tento řád neplatí.
Je to během konání tzv. Land Artu –
happeningu Mendelovy univerzity
v Brně. Překrásný kus přírody v centru
moravské metropole se na pár dní promění
ve zvláštní kulisu pro výstavu studentských
prací. Studenti Ústavu nábytku, designu
a bydlení Lesnické a dřevařské fakulty
MENDELU zde každý rok vystavují svoje
klauzurní práce vzniklé pod vedením
Ing. Jiřího Taubera, PhD. v rámci předmětu
Základy techniky tvorby.
Letošním tématem byla sláma. Ta sice
na první pohled nemá s nábytkem
nic společného, ale provázela člověka
v interiéru od pradávna. Slamník byl
dlouhá staletí součástí vybavení každého
venkovského lůžka. Přirozeně využíval
domácí materiál a když dosloužil, skončil
zpravidla jako podestýlka dobytka. Šlo
vlastně o ekologický proces, kdy se daný
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předmět změnil v předmět zcela odlišný.
V dnešní době se tomuto jevu říká upcycling a je spojován s tzv. megatrendem
„new ecology“.

„Studenti se museli smířit
s tím, že třeba už zítra
bude celé dílo znehodnoceno.
I to je cenná zkušenost.
V procesu designérské tvorby
je totiž často nutné v rámci
experimentu začínat od nuly.“
V současné době je sláma předmětem výzkumu spojeného s hledáním jejího dalšího
využití. Existují dokonce nábytkové objekty
vytvořené ze slámy s využitím latexu jako
pojiva a neznámé není ani použití slámy
jako stavebního materiálu pro stavbu experimentálních rodinných domků.
Pro účely Landartu šlo spíše o ověření
manuální zručnosti studentů spojené
s jejich fantazií. Sláma byla totiž k dispozici nařezaná nakrátko, takže větší objekty musely být vytvořeny pomocí dřevěné
konstrukce a obaleny pletivem.
Letošní vrtkavé počasí, které arboretum
zalévalo slunečními paprsky i přívalovými
dešti, situaci poněkud komplikovalo. Studenti se museli smířit s tím, že třeba už
zítra bude celé dílo znehodnoceno. I to
je cenná zkušenost. V procesu designérské tvorby je totiž často nutné v rámci
experimentu začínat od nuly.

Studenti tvořili přímo na místě. Nejdříve
společnými silami vytvořili dva ptáky.
Na nich si autoři osvojili práci s materiálem a pak se rozdělili do skupin. Mohli
tak poznat výhody i problémy spojené
s prací v týmu. Umístění objektů v arboretu vyžadovalo rovněž konsensus. Každý
chtěl pro svoje dílo přirozeně to nejatraktivnější místo.
I když některé exponáty vyvolaly dohady,
co vlastně vyjadřují, byly ty ostatní zcela
jasně identiﬁkovatelné. Patřily k nim různé nábytkové objekty, dokonce mamutí
židle, za níž by se nemusel stydět ani
řetězec XXXLUTZ, dále rostliny, živočichové a řada dalších těžko deﬁnovatelných ale půvabných aranžmá. 27 objektů
spolykalo cca 500 kg slámy.
Díla vypovídají mnohé o vztahu
svých autorů k přírodě, tradicím,
kultuře, ekologii a v neposlední řadě
i ke struktuře materiálu a kompozici.
Nechyběla zde ani určitá nadsázka
a humor. Naši studenti si pak
na vernisáži za přítomnosti vedení
univerzity užili i módní přehlídku
propagačních předmětů (oděvů)
navržených jejich kolegy. Manekýnky byly
samozřejmě rovněž domácí a rozhodně
bylo co obdivovat.
Největším exponátem Land Artu a dominantou celé výstavy byla 4,5 metrů
vysoká slaměná skulptura Kráčející Mendel. Co by na tuto akci asi řekl? Vždyť
na dochovaných portrétech působí
tento slavný mnich jako seriózní vědec.
Snad by se mu to líbilo.

MENDEL GREEN

Kráčející Mendel, Lubomír Dobrovolný, Filip Dočkal – několikametrová instalace skulptury vyžadovala složité kotvení – uvidíme, zda odolá
přívalovým dešťům a větru

Tričko z kolekce propagačních předmětů Mendelovy univerzity,
Filip Dočkal

Slámﬁe, Jana Syslová – skulptura vybízí k vytvoření selfíčka
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Kořeny, Barbora Fišerová, Maria Chumakova –
k názvu není co dodat, symbolizuje návrat
k přírodním materiálům, které se díky invazi
plastů skoro vytratily z našeho obytného
prostoru

Módní přehlídka

Prenatal bed, Anna Váňová

Invito, Markéta Václavková, Anna Kukrechtová,
Eva Vernerová

Nezaprší…, Nikola Čapková
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Rocking chair

Flores lucet, Martina Papugová

MENDEL GREEN

Kráva, Saskie Fráňová

Baletka, Tereza Hovorková

Straw chair, Jan Doležel, Michaela Fojtíková – bohužel tu chybí měřítko, ale za židli by se
nemusel stydět ani řetězec XXXLUTZ
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TŘETÍ ROČNÍK MEZINÁRODNÍ
KONFERENCE „PLAGIARISM
ACROSS EUROPE AND BEYOND“
Od 24. do 26. května se v Brně konal třetí ročník mezinárodní konference
Plagiarism Across Europe and Beyond, kterou pořádal tým z Ústavu informatiky
Provozně ekonomické fakulty MENDELU společně s Radou Evropy
a organizací European Network for Academic Integrity.
TEXT: Dita Dlabolová, Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta MENDELU
FOTO: Archiv MENDELU, Pavel Turčínek, Gonzalo Bell
Tématem konference nebylo pouze
plagiátorství, jak by mohl napovídat
název, ale akademická etika obecně –
konferenční příspěvky se týkaly například
prevence podvádění u zkoušek, zkušeností
s propagací akademické etiky, byla
prezentována řada případových studií
a výsledků výzkumů z různých zemí, velká

Účastníci konference na zámku ve Slavkově
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část příspěvků řešila tematiku psaní prací
na zakázku – tzv. contract cheating.
Konference se zúčastnilo více jak sto
odborníků, učitelů a doktorandů ze
všech osídlených kontinentů, dohromady
téměř z 50 zemí. Mezi zvanými řečníky
byli přední světoví odborníci v oblasti

akademické etiky – například Tracey
Bretag z Austrálie (zakládající redaktorka
časopisu International Journal for
Educational Integrity), Teddi Fishman
(bývalá ředitelka sdružení International
Center for Academic Integrity) nebo
Jeffrey Beall (autor známého Beallova
seznamu predátorských časopisů).

MENDEL GREEN

KRÁTKÉ ZPRÁVY
ÚSPĚCH STUDENTŮ

Studentský pár zahradních
architektů si vybojoval výhru

Diskuzní panel na téma contract cheating
Fotokoutek „European Network for Academic
Integrity“

Poslední, třetí den konference byl
věnován již zmíněnému tématu
psaní prací na zakázku. Celá sekce
byla zakončena panelovou diskuzí
s názvem Strategies for addressing
contract cheating, které se účastnili
zahraniční odborníci na tuto tematiku.
Záznamy z přednášek zvaných řečníků
a z panelové diskuze budou brzy
k dispozici na webu konference
(www.plagiarism.cz).
Autoři přednesli své příspěvky ve formě
prezentací nebo posterů, součástí
programu byla i řada praktických
workshopů. Všechny příspěvky –
abstrakt nebo celý text článku byly
publikovány ve sborníku, který je
dostupný v elektronické podobě na webu
konference – www.plagiarism.cz. Sborník
byl zaslán k indexaci na Web of Science.
Účastníci si také užili bohatý doprovodný
program. První den se konala slavnostní
večeře ve vědeckém parku VIDA!,
následující den výlet po stopách
významných okamžiků evropské
historie, bitvy u Slavkova. Tento výlet
od Slavkovského zámku přes Žuráň
a Mohylu míru zároveň fungoval i jako
přehlídka půvabné jihomoravské krajiny,
byl zakončen tradičním posezením
ve vinném sklípku s ochutnávkou vína
a cimbálkou. Na závěr konference si
účastníci mohli prohlédnout Brno

a seznámit se s jeho historií v rámci
prohlídky města s průvodcem.
Mendelova univerzita v Brně pořádala
tuto konferenci již potřetí (předchozí
ročníky se konaly v letech 2013 a 2015).
Organizátoři se však rozhodli, že konference s následujícími ročníky Brno
opustí a navíc se bude konat každoročně.
Tomáš Foltýnek, hlavní organizátor všech
tří ročníků, toto rozhodnutí komentuje
následovně: „Všechny tři ročníky přitáhly
v České republice pozornost k tématu
akademické etiky. O konferenci se vždy
zajímala média, během ročníků 2015
i 2017 vysílala reportáž o konferenci
Česká televize. Je fér, aby tuto možnost
měly i další země, kde může být potřeba
propagace akademické etiky silnější
než u nás.“

V proběhlé soutěži developerské ﬁrmy
ENDEKA, týkající se rekonstrukce rozsáhlé zahrady u chátrajícího brněnského
domu v Potoční ulici, zvítězil studentský
pár Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Pár byl krásnou ukázkou
toho, jak vztah může být vzájemně prospěšným soužitím. Ninu Krajčířovou
a Sebastiana Lodera nemotivovala
k účasti na této soutěži jenom ﬁnanční
odměna, ale hlavně určený prostor
skýtající v sobě skrytý potenciál.
Neméně povzbudivou skutečností byla
možnost se podílet na samotné realizaci
a získat tak cenné zkušenosti. Celé tři
týdny vytvářeli svůj návrh na rekonstrukci, který nakonec oslnil odbornou porotu.
To, že dokázali zapracovat na detailech,
ale přesto ponechat prostoru vzdušnost
a opticky ho zvětšit, jim přineslo kýžený
úspěch a uznání porotců.
Nina a Sebastian mají tak skvělou
příležitost spolupráce a rozšíření svého
osobního portfolia, což jim rozhodně
v budoucnosti pomůže se lépe prodat
na trhu práce. Firma samozřejmě připravuje další soutěže a dává tak příležitost
i dalším talentovaným studentům.
(red)

Od příštího roku se tedy konference
bude konat na různých místech, místní
organizátor bude vybrán vždy v dvouletém předstihu. Následující ročník bude
v tureckém Ephesu od 9. do 11. května
2018. Registrace i příjem příspěvků již
byly spuštěny a veškeré detaily jsou dostupné na webu www.plagiarism.cz.
Konference Plagiarism Across Europe
and Beyond 2017 byla podpořena
z projektu Erasmus+ Strategické
partnerství „European Network for
Academic Integrity“.

19

MENDEL GREEN

AULA
V souvislosti s blížícím se stoletým výročím Mendelovy univerzity v Brně bude časopis
Mendel Green svým čtenářům pravidelně přinášet informace vztahující se k historii naší univerzity.
TEXT: Alena Mikovcová, Jiří Pokorný
FOTO: Archiv MENDELU, ACV MENDELU
Kde jinde začít než u pomyslného srdce
každé univerzity, u její auly. Ta je od pradávna místem nejdůležitějších a nejvýznamnějších událostí každé univerzity.
Je prostorem, kde probíhají akademické
obřady jako jsou promoce, slavnostní
shromáždění, udílení čestných doktorátů,
přijímání významných návštěv a inaugurace rektorů.
Aula Mendelovy univerzity v Brně prodělala za dobu svého trvání řadu změn,
které do jisté míry odrážely obraz své
doby. V minulosti byly k reprezentačním
účelům využívány prostory dnešní auly
ale i Auditoria maxima. Teprve až v souvislosti s rekonstrukcí válkou poničených
budov a následnými opravami na univerzitě se aula ustálila v prostorách, kde jí
můžeme nalézt i dnes.
Dnešní budova A, kde od svého zřízení
sídlila Vysoká škola zemědělská v Brně
(VŠZ), byla postavena pro Zemský ústav
nevidomých. Po celé meziválečné období
se o ni obě instituce dělily. A dělili se
taktéž o prostory dnešní auly, kde se
tehdy nacházela kaple. Aby ji VŠZ mohla
použít, musel rektor požádat brněnské
biskupství.
K reprezentačním a slavnostním účelům
sloužila za první republiky nejen dnešní
aula, ale i tzv. velká posluchárna, dnešní
Auditorium maximum. Tento sál bychom
mohly dnes s trochou nadsázky označit
jako multifunkční nebo víceúčelový, jak je
patrno z dobových fotograﬁí. Na nich si
můžeme všimnout gymnastických kruhů
visících u stropu nebo žebřin u zdi, z čehož jasně vyplývá, že byly tyto prostory
využívány i ke sportovním účelům.
Pravidelné užívání auly k akademickým
slavnostem se váže až k roku 1927, kdy
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bylo VŠZ povoleno pořádat slavnostní
promoce „sub auspiciis“ za účasti prezidenta republiky pro vynikající absolventy
(taková se však nikdy nekonala). Aula se
začala využívat pro promoce čestných
doktorů od roku 1928. V aule probíhaly také inaugurace rektorů. Promocím
doktorů technických věd byla vyhrazena
zasedací síň profesorského sboru a promoce inženýrů se nekonaly vůbec, neboť
tento slavnostní akt byl vyhrazen pouze
univerzitám.
Aula se na dnešním místě ustálila
na konci čtyřicátých a počátkem padesátých let dvacátého století. První poválečná inaugurace rektora se konala v aule
až po její rekonstrukci v roce 1949. Do té
doby ji k tomuto účelu zapůjčovala své
Auditorium maximum brněnská právnická fakulta. V následujícím roce aula
zažila v historii první slavnostní předání
vysvědčení zemědělským inženýrům.
V polovině šedesátých let prošla aula
celkovou rekonstrukcí a modernizací,
v souvislosti s přípravami na oslavy 150.
výročí zemědělského učení v Brně. Dílčí
úpravy a změny interiéru auly byly provedeny v letech 1973 až 1974 a v roce
2000.
V letech 2015 až 2016 prošla celá aula
zásadní rekonstrukcí a modernizací, díky
čemuž v současnosti disponuje nejmodernějším audiovizuálním vybavením
v Brně. Aula se po rekonstrukci vrátila
ke vzhledu z počátku padesátých let.
K jedné zásadní změně však došlo. Byla
zde instalována socha Gregora Johanna
Mendela, jejímž autorem je akademický sochař Nikos Armutidis. Slavnostní
otevření auly a předání zmíněné sochy
akademické obci proběhlo dne
18. května 2017.

Socha G. J. Mendela odhalená v aule
Mendelovy univerzity v Brně dne 18. 5. 2017

MENDEL GREEN

Udílení čestného doktorátu prof. Adě E.
Yonath, PhD., 2017
(zleva: Mgr. Kateřina Valachová – ministryně
školství, prof. Ada E. Yonath, PhD. – nositelka
Nobelovy ceny za chemii, prof. RNDr. Ladislav
Havel, CSc. – rektor MENDELU)

Aula, 1929 (z oslav 10. výročí VŠZ)

Velká posluchárna, 1929 (z oslav 10. výročí VŠZ)

„Pravidelné užívání auly
k akademickým slavnostem
se váže až k roku 1927.“

Inaugurace rektora, 1939
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Předání vysvědčení zemědělským inženýrům,
1950

Aula po rekonstrukci, 1965

Inaugurace rektora prof. RNDr. Ladislava Havla, CSc., 2014

Slavnostní otevření Auly, 2017
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Aula po dílčích úpravách v 70. letech –
Ilustrační foto (promoce PEF 1993)
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ZMĚNA KLIMATU A JEJÍ DOPADY
Zajištění potravin pro neustále rostoucí populaci a vyrovnání se s dopady změny klimatu
jsou v současnosti dvě nejdůležitější výzvy zemědělského sektoru.
Obě témata jsou tradičními výzkumnými liniemi na Agronomické fakultě MENDELU.
TEXT: Zdeněk Žalud, Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Agronomická fakulta MENDELU
Naši pozici vyproﬁlovalo získání a úspěšné vyřešení výzkumného záměru
„Biologické a technologické aspekty
udržitelnosti řízených ekosystémů
a jejich adaptace na změnu klimatu“
(2007–2012), jehož výstupy se v daném
směru staly základem řady navazujících
národních, ale i mezinárodních vědeckých projektů. Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně se tak v oblasti
výzkumu a praktického řešení dopadů
změny klimatu zařadila mezi vedoucí
pracoviště nejen v ČR, ale i v Evropě.
Cílem článku je zaměřit se na příčiny
měnícího se klimatu a popis jeho nejvážnějších dopadů.

Co to je změna klimatu?
Jedná se o pojem, který se vztahuje
ke klimatu (= podnebí), což se dá pro
dané místo charakterizovat jako mnohaletý (30+) režim meteorologických prvků
(např. teploty, srážek apod.). Obecně pro
jednotlivé roky platí, že ty se z pohledu
počasí (= okamžitý režim meteorologických prvků) liší. Ano, rok 2015 byl
z pohledu počasí jiný než 2016, a ten
zase jiný než roky předešlé. Toto je normální přirozená variabilita. Pokud se však
v rámci podnebí projeví trend, hovoříme
o tzv. změně klimatu. Průměrná teplota
naší planety je těsně pod 15 °C. Na této
hodnotě se výrazně podílí v atmosféře
obsažené tzv. radiačně aktivní plyny či
známěji plyny skleníkové (bez nich by
byla průměrná teplota kolem −18 °C).
Tyto plyny propouští sluneční záření, to
je pohlceno zemským povrchem a ten
vysílá vzhledem ke své teplotě záření
jiné. A to je na rozdíl od slunečního
částečně pohlcováno skleníkovými plyny.
Tento proces se nazývá skleníkový efekt,
neboť vyvolává analogii s podmínkami

ve skleníku. Hlavním skleníkovým plynem, uvolňovaným lidskou činností,
je oxid uhličitý, jehož koncentrace
od roku 1750 stoupla cca o 40 %.

Dopady změny klimatu
Změna stanovištních podmínek
Za posledních 150 let se teplota
na území ČR zvýšila o 1,1 °C.
Nárůst teploty vzduchu logicky vede
k prodloužení vegetačního období,
kdy se např. současné období s vyšší
průměrnou teplotou vzduchu než 5 °C
již zvýšilo o cca 15 dní ve srovnání s léty
1961–1990. Jednoduše řečeno, jaro začíná dříve a zima později. Toto však v podmínkách střední Evropy nelze považovat
za pozitivní fakt. Stejně jako doposud
budou pro naši oblast typické vpády studeného vzduchu, které v dříve „startující“ jarní vegetaci budou působit výrazné
škody. Dalším problémem oteplení jsou
dopady v zimě. V nižších polohách
prakticky mizí sněhová pokrývka. Srážky
padající v kapalné podobě stékají do vodních toků, neakumulují se ve sněhové
pokrývce, jejíž tání je významné nejen
pro doplnění zásob podzemní vody, ale
zásadní pro jarní nasycení půdního proﬁlu. Pokud k tomu po zimě s minimem
sněhu nedojde a k tomu začne vegetace
dříve, dojde k brzkému vyčerpání půdní
vláhy a ohrožení rostlin pozdně jarním
a letním suchem. Registrujeme i změnu
ve srážkách. Ne v množství, to zůstává
a podle scénářů změny klimatu i stejné
zůstane. Mění se rozložení srážek. Více
přívalů, méně zahradnických deštíků.
Výskyt hydrometeorologických
extrémů
Obecně jsou hydrometeorologické
extrémy důsledkem přirozené variability
podnebí a často jsou zesilované probíha-

jící změnou klimatu. Jedná se o situace,
které v zemědělství rozhodují o úspěšnosti dané vegetační sezóny. Největším
problémem změny klimatu je a bude
zemědělské sucho. To je deﬁnováno jako
nedostatek vláhy v půdě pro rostliny.
Pokud se otepluje a množství srážek se
nemění, je zřejmé, že je intenzivnější
výpar a voda se v plynné formě stěhuje
do atmosféry a v půdě nám chybí. Jen
v období 2011–2016 bylo v ČR monitorováno devět epizod sucha s přímým dopadem na vegetaci. Jak sucho sledovat?
Stačí sledovat portál www.intersucho.cz,
kde je detailní monitoring zemědělského sucha pro celou ČR v rozlišení
500 × 500 m.
Choroby a škůdci
Choroby i jednotliví škůdci mají speciální
dílčí požadavky na počasí, někteří vyžadují např. teplé a suché jaro, jiní srážkově
podnormální podzim, další zase mrazivou
nebo naopak teplotně mírnou zimu.
Je proto logické, že změna klimatu vyvolá
odezvu ve výskytu i rozšíření škodlivých
druhů. Přitom musíme počítat s tím, že
se některé druhy v nových podmínkách
dostanou blíže optimu, mohou se šířit,
dosáhnou vyšších početností a jejich
škodlivost poroste, u jiných tomu může
být naopak a význam budou ztrácet.
Samostatnou kapitolou jsou invazivní
druhy, často se zcela odlišnou životní strategií, umožňující vytláčet druhy domácí.

Chcete vědět více?
Na našem webovém portálu
www.klimatickazmena.cz nabízíme
přehled dopadů změny klimatu
na zemědělství, lesnictví, vodní
bilanci a meteorologické extrémy.
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REKREACE
A OCHRANA PŘÍRODY –
S PŘÍRODOU RUKU V RUCE?
Již po osmé se Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU podílela na pořádání konference
na téma rekreace a ochrana přírody. Účastníci ocenili zajímavé přednášky i exkurze,
nechyběla ani hojná zahraniční účast.
TEXT: Jitka Fialová, Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny, Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
Rekreace a ochrana přírody –
s přírodou ruku v ruce? (Public
recreation and landscape protection –
with nature hand in hand?) byl název
8. ročníku konference, kterou uspořádala
Česká společnost krajinných inženýrů
ČSSI, z. s., s Ústavem inženýrských
staveb, tvorby a ochrany krajiny
Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy
univerzity v Brně ve spolupráci s Českou
bioklimatologickou společností,
AOPK ČR – Správou CHKO Moravský
kras a Správou CHKO Pálava a Nadací
Partnerství za ﬁnanční podpory
Jihomoravského kraje, statutárního
města Brna a Lesů České republiky, s. p.

Průběh konference
Konferenci zahájil Petr Kupec,
vedoucí Ústavu inženýrských staveb,
tvorby a ochrany krajiny, krátkým
proslovem, ve kterém přivítal účastníky
a představil jednoho z hlavních
organizátorů konference, tj. Ústav
inženýrských staveb, tvorby a ochrany
krajiny. Poděkoval všem účastníkům
za příspěvky do sborníku a osobní
účast na konferenci a také poděkoval
všem sponzorům a podporovatelům
konference. Posléze se ujal vedení celé
dopolední sekce.

V dopoledním programu předneslo
své příspěvky patnáct přednášejících
a ve dvou odpoledních paralelních
sekcích, které vedly Hana Uhmannová
z Vysokého učení technického Brno
a Martina Zeleňáková z Technické univerzity v Košicích, bylo předneseno dalších
8 příspěvků. Účastníci konference přijeli
nejen z České republiky, Slovenska, ale
i například z několika univerzit z Polska
a Rumunska.
Náplní odpoledního programu byly i tematické terénní exkurze – jedna vedla

Nad konferencí převzali osobní záštitu
doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D., děkan
Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU,
Mgr. Richard Brabec, ministr životního
prostředí ČR, JUDr. Bohumil Šimek,
hejtman Jihomoravského kraje,
a Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního
města Brna.
Konference se uskutečnila ve dnech
1. až 3. května 2017 v hotelu Santon
u brněnské přehrady, kde si přes 100
účastníků vyslechlo celkem 19 příspěvků
k dané problematice. Konference vyvrcholila první den exkurzí do přírodního
areálu Velká Dohoda a do Golfového
resortu Kaskáda a druhý den exkurzí
do Chráněné krajinné oblasti Pálava.
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Jiří Kmet (Správa CHKO Pálava) zahajuje exkurzi u jedné z tabulí naučné stezky Děvín
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Jiří Kapeš ukazuje účastníkům exkurze do Golfového resortu Kaskáda, jak vypadá řez travním drnem na greenu

do přírodního areálu Velká Dohoda
v CHKO Moravský kras a druhá do Golfového resortu Kaskáda. Obě lokality jsou
ukázkou úspěšné revitalizace brownﬁelds pro rekreační využití. V přírodním
areálu měli účastníci možnost vyzkoušet adrenalinový program a navštívit
běžně nepřístupnou jeskyni. Exkurzi
vedli majitel areálu Evžen Tomášek
a zástupce Správy CHKO Moravský
kras Antonín Tůma. Na golfovém hřišti
byly účastníkům představeny plocha
golfového hřiště, používané technologie
sečení, závlahy, hnojení a také umělecké
instalace. Exkurzi vedl Jiří Kapeš, greenkeaper golfového hřiště. Zájemci mohli
na golfové akademii vyzkoušet pod
vedením trenéra odpal míčku na dlouhou vzdálenost.
Druhý den byl konferenční program
věnován návštěvě a přednáškám
na území Chráněné krajinné oblasti
Pálava. Odbornou terénní exkurzi v okolí
Klentnice a Pavlova vedl Jiří Kmet,
vedoucí Správy CHKO Pálava. Vinařská
turistika byla představena ve spolupráci
s Pálavskou galerií vín v Pavlově.
Konference byla ukončena návštěvou

Archeoparku Pavlov. Areál byl oceněn
titulem Stavba roku 2016.

Úspěch konferenčního sborníku
Ve sborníku bylo v letošním roce opublikováno přes 70 vybraných příspěvků.
Sborník byl již v minulých letech indexován v databázích Scopus (2010, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016) a Conference
Proceedings Citation Index – Clarivate
Analytics (2010, 2011, 2012, 2013, 2015,
2016). Sborník letošní konference je již
možné najít v databázi Scopus.

Organizace konference
Věcné a odborné organizaci konference
se věnovaly pracovnice Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
(Jitka Fialová, Sylva Dvořáková, Dana
Pernicová a bývalá pracovnice ústavu
Jaroslava Vavrouchová) ve spolupráci
s Irenou Sokolovou, zástupkyní České
společnosti krajinných inženýrů ČSSI,
z.s., která měla na starosti řešení ﬁnančních záležitostí.

Pozvánka na další ročník
Již v současné době je předběžně termín
konání konference stanoven na

1. až 3. května 2018. Konference se bude
konat ve Křtinách v kongresovém centru
Mendelovy univerzity v Brně. Schéma
konference bude podobné jako předchozí roky, tedy 1. 5. příjezd účastníků
a odborná rozprava, 2. 5. prezentace příspěvků a odpolední exkurze a ve čtvrtek
3. 5. celodenní exkurze. Srdečně zveme
již nyní všechny, které téma rekreačního
využívání krajiny zajímá a rádi by přispěli
do sborníku a konference se účastnili
aktivně nebo pasivně.
Více informací naleznete na stránkách:
http://www.utok.cz/node/295

Poděkování:
Za ﬁnanční a neﬁnanční podporu
konferenci děkujeme Jihomoravskému kraji, statutárnímu
městu Brnu, státnímu podniku
Lesy České republiky, společnosti
Paměť krajiny, s. r. o., společnosti
FS Bohemia, s. r. o., přírodnímu
areálu Velká Dohoda a Golfovému
resortu Kaskáda.
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REGIONÁLNÍ ROZVOJ
A ARCHITEKTURA?
Je možné propojit zdánlivě okrajově související obory? Jak se na řešení lokálních
rozvojových problémů dívají odborníci na architekturu a regionální rozvoj?
V rámci uskutečněných mezinárodních mobilit jsme našli řadu otázek ale i odpovědí,
které přinášíme v následujícím textu.
TEXT: Alice Kozumplíková, Ivo Pavlík, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU
FOTO: Ivo Pavlík
Na počátku roku 2016 podala
MENDELU v rámci platformy ERASMUS+
International Credit Mobility (KA107)
celouniverzitní projekt, do kterého
FRRMS MENDELU přispěla čtyřmi
projekty. Tři úspěšné projekty prohlubují

spolupráci s univerzitami v Peru (Mendel
Green 1/2017 „MENDELU v zemi bájných
Inků“), JAR a Thajsku.
V rámci projektu KA107 se naskytla
možnost rozšířit spolupráci v Thajském

království a navázat kontakty
s Chulalongkorn University sídlící
v Bangkoku. Chulalongkorn University
s 21 fakultami a téměř 40 tisíci studenty
a početnými vědecko-výzkumnými centry
a instituty se dlouhodobě umisťuje
na prvním místě v hodnocení thajských
univerzit a v rámci srovnání asijských
universit na 151.–160. místě.
V rámci projektu KA107 byla
s Chulalongkorn university, přesněji
Faculty of Architecture, podepsána
Interinstitucionální dohoda, která
oﬁciálně podpořila naplánované
třítýdenní zaměstnanecké mobility.
Pracovník FRRMS MENDELU Tomáš
Ryška realizoval svou mobilitu do Thajska
v průběhu listopadu a prosince 2016
a zástupkyně Chulalongkorn university
Pat Seeumpornroj navštívila MENDELU
v průběhu července a srpna 2017.
Hlavním cílem obou mobilit byla příprava
nového konceptu praktických stáží
studentů FRRMS MENDELU. Aktivity
směřovaly k zapojení nových partnerů,
lokálních spolupracovníků a témat
studentských rozvojových projektů. Dále
byly diskutovány možnosti propojení
aktivit českých a thajských studentů při
přípravě a realizaci rozvojových projektů.

Návštěva z Chulalongkorn university (zleva prof. Ivo Pavlík, dr. Pat Seeumpornroj,
dr. Alice Kozumplíková)
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Při návštěvě kolegyně z Chulalongkorn
university na FRRMS MENDELU
jsme často diskutovali témata, která
poznáváme také prostřednictvím
studentských rozvojových projektů
a které se týkají způsobů života lidí

MENDEL GREEN

KRÁTKÉ ZPRÁVY
ČASOPIS

Časopis Agricultura Tropica
et Subtropica rozšiřuje
publikační příležitosti
na Mendelově univerzitě v Brně

Rozsáhlá stavební činnost v mnoha obcích naráží na problémy týkající se kapacit příslušných
čistíren odpadních vod (obec Březina)

ve městech a venkovských oblastech.
Mnoho otázek se týkalo například
možného zlepšení socioekonomické
úrovně bydlení. Studenti představují
v těchto aktivitách nový element, který
může vnést do úvah o regionálním
rozvoji a architektuře také jiné, než
pouze ekonomické prvky. Rozvojové
plány regionů, měst i obcí v rozvojových
zemích často zcela chybí a pro studenty
obou fakult bude zajímavé tyto úvahy
a aktivity propojovat.
Odborný zájem thajské architektky
s četnými mezinárodními zkušenostmi
se také dotýkal témat obnovy staveb
drobné architektury místního významu,
politiky architektury a stavební kultury,
otázek vztahu architektury a bydlení
v Brně a jeho okolí apod. Významnou
výzvou je v Thajsku nyní podle jejích
slov také udržitelnost architektury,
konﬂikty místních autorit s konvencemi
nespoutanou architekturou apod.
Zájem a překvapení vyvolaly urbanistické,
architektonické a estetické požadavky,
které zde byly naplňovány od vzniku
samostatného státu v roce 1918.

Oproti tomu ve velkém kontrastu byly
vnímány současné suburbánní tendence,
které vedou ke stavbě mnoha satelitních
center rodinných domů v obcích, které
se potýkají s nakládáním s odpadními
vodami, s nedostatečnou dopravní
infrastrukturou a dalšími problémy
spojenými s tímto novým způsobem
bydlení.
Propojení studentů architektury
a regionálního rozvoje se zdá být novou
a zajímavou cestou k interdisciplinárnímu
přístupu k řešení rozvojových výzev.
Domníváme se, že naše oboustranná
budoucí spolupráce může přinést
zajímavé výsledky vyplývající nejenom
z různého kulturního prostředí, ale také
z kontaktů studentů dnes propojených
moderními komunikačními technologiemi.
Regionální rozvoj zahrnuje širokou škálu
aktivit, jejichž součástí je i architektonický
rozvoj ve městech a obcích. Diskuse
a návrhy řešení křižovatek architektury,
které se nyní objevují jak v rozvinutých,
tak i v rozvojových zemích, budou zajisté
přínosem pro studenty i pracovníky obou
fakult.

V roce 2017 získala naše univerzita časopis
Agricultura Tropica et Subtropica, který byl
založen před 50 lety na České zemědělské
univerzitě v Praze. Časopis je to vědecký,
tj. zveřejňuje první sdělení o výsledcích
výzkumu formou original articles. Jsou
publikovány review articles, short communications, letter to the editor a book reviews. Zaměření časopisu je značně široké
a umožňuje publikování zmíněných typů
sdělení v různých výzkumných oblastech
realizovaných v rozvojových zemích.
Časopis je vydáván 4× ročně, každé číslo
obsahuje nejméně pět prací, přičemž
rozsah není omezen. Časopis je od roku
2012 vydáván nakladatelstvím De Gruyter. Abstrakty a plné znění článků jsou
dostupné na domácí webové stránce
časopisu www.agricultura.mendelu.cz.
Převzetí časopisu se podařilo za významného přispění rektora prof. RNDr. Ladislava Havla, CSc., MVDr. et Ing. Václava
Trojana, Ph.D. (vedoucí CTT), Ing. Věry
Svobodové (vedoucí ÚVIS) a Mgr. Milana Hoška (vedoucí Vydavatelství ÚVIS),
kterým děkujeme za pomoc.
Na zajímavé rukopisy se těší:
•
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
(předseda redakční rady)
•
prof. MVDr. Eva Baranyiová, CSc.
(šéfredaktorka)
•
Ing. Nahanga Verter, Ph.D.
(výkonný redaktor)
Informace o časopisu Agricultura Tropica
et Subtropica je možné nalézt na adrese
www.agricultura.mendelu.cz
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S DRONEM NA MACOCHU!
Letos v červnu jsme přijali zajímavou výzvu. Nadpis by mohl být trošku zavádějící, ale opravdu
nejde o trestání macech pomocí dronu, ani o nový adrenalinový sport v Moravském krasu.
Zkrátka jsme přijali výzvu k vytvoření přesného 3D modelu vnitřních prostor propasti Macocha.
TEXT a FOTO: Petr Vahalík, Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky, Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
Macocha je naše nejhlubší propast, je
hluboká 138,5 metrů (od hladiny spodního jezírka). Byla pojmenována podle
macechy, která se neúspěšně pokusila
zabít nevlastního syna a za trest sama
skončila na jejím dně. Anebo – a tahle
teorie se mi líbí mnohem víc, propast
nese jméno podle pokřiku pračlověka,
který žil na jejím dně a když takhle
po ránu našel spadlého jelena nebo
mamuta, zvolal: „Maso – Cha!“ Ať už
název pochází odkudkoliv, Macocha je
unikátním přírodním a morfologickým
fenoménem, který po zásluze přitahuje
pozornost lidí již odedávna.

Kdo jsme my?
Na měření se podílel tým geoinformatiků
z Ústavu hospodářské úpravy lesa a aplikované geoinformatiky LDF MENDELU
společně s kolegy z ﬁrmy Geotronics
Praha, a to vše na výzvu a pod dohledem
správy CHKO Moravský kras.

Co nás k tomu vedlo?
Už jenom fakt, že jsme vůbec první,
kdo to kdy zkusil, by třeba mě osobně
úplně stačil. Ale pro šťouraly – důvodů
je samozřejmě mnohem víc. Jednak nás
zajímalo, zda je to vůbec možné.
Jaké metody/technologie lze
v současnosti použít? Která metoda
je efektivnější? Přesnější? Jaká úskalí
čeká 3D modeling krasových útvarů?
Otázek byla celá řada, a to nejen
těch geoinformatických, ale také
environmentálních. Na severní stěně
propasti je jediná lokalita výskytu
kruhatky Mattioliho (Primula matthioli)
v ČR, ale početnost populace je kvůli
nepřístupnosti zcela neznámá. Kvůli
tomuto jsme netvořili pouze 3D model
propasti, ale také ortho-foto snímek
severní stěny ve vysokém detailu.
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Nebudu utíkat do technických a technologických detailů, tak jenom obecně. K tvorbě 3D modelu jsme použili dva přístupy.
Tým MENDELU pořídil sérii překrývajících
se snímků pomocí hexakoptéry DJI Spreading wings S800. 3D model prostoru
propasti je ze snímků tvořen procesem
stereofotogrammetrie a stejný dron
pořídil také detailní ortho-foto snímek severní stěny. Tým GEOTRONICS modeloval
propast pozemně pomocí multifunkční totální stanice Trimble SX10. Tento
nový univerzální přístroj vznikl spojením
robotické totální stanice a vysokovýkonného 3D laserového skeneru a zvládá jak
přesné geodetické úlohy, tak 3D laserové
skenování s vysokou přesností.
Měření si vyžádalo svůj čas, a i když bylo
okolo propasti příjemných letních 30 °C,
na jejím dně se teplota nevyšplhala přes
8 °C, což po několika hodinách řádně pocítíte. Myslím, že je v těchto podmínkách
naprosto jedno, jestli dlouhé ponožky vypadají ke kraťasům „blbě“ a stejnou chybu
podruhé určitě nikdo z nás neudělá. Mimo
měření samotné jsme na dně propasti byli
zajímavým programovým zpestřením nekončícím průvodům zvědavých turistů ze
všech koutů světa. A musím říct, že delší
doba v propasti v hlavě nutně vyvolá sérii
zajímavých otázek, na které nám kolega
ze správy CHKO velmi ochotně odpovídal.
„Kolik tady máte ročně skokanů?“

„Měření si vyžádalo svůj čas,
a i když bylo okolo propasti
příjemných letních 30 °C,
na jejím dně se teplota
nevyšplhala přes 8 °C,
což po několika hodinách
řádně pocítíte.“

„V průměru okolo 8, jen letos už byli 3.“
„A kam zpravidla dopadají?“ „Támhle
na ten špičatý balvan – říkáme mu umrlčí.
Potom se skutálí do jezírka pod ním, ale
to je 15 metrů hluboké a tělo jsme tak nacházeli i po delším čase. Bylo to nákladné
a pro potápěče velmi nepříjemné.
Proto tam dnes máme nataženou támhletu síť. Šetří nám peníze a potápěčům zas
hororové okamžiky.“ Vím, tyhle představy nejsou nijak příjemné, ale případní
návštěvníci mohou být naprosto v klidu –
stezka dnem propasti je vedena tak, že
je fyzikálně naprosto vyloučeno, aby vám
kdokoliv, nebo cokoliv spadlo na hlavu.
Osobně si myslím že fotka „umrlčího
kamene“ s nápisem „Neblbni – sem
dopadneš!“ umístěná na horní lávce by
mohla zachránit několik zbytečně zmařených životů ročně! Ale jestli ji tam někdo
vystaví je na správě CHKO – nápad prý to
není úplně marný. Tak uvidíme.
Ale zpátky k těm pozitivním věcem. Obě
metody měření, jak pozemní, tak letecké
se jeví jako velmi efektivní a úspěšné.
Data se sice zatím zpracovávají, ale již
nyní můžeme říct, že pozemní skenování
přináší velmi přesný model a zcela určitě
ho lze využít k monitoringu pohybů či
změn skalních stěn v čase. Hexakoptéra
zase umožňuje modelovat i prostory kam
totální stanice „nevidí“ a za cenu nižší
přesnosti přináší komplexnější model propasti. Víc výsledků vám ale sdělit nemohu,
abych tady nepředbíhal a nesděloval
neověřená fakta – data se zpracovávají
a o výsledcích se veřejnost brzy dozví.
Závěrem bych poděkoval správě CHKO Moravský kras, a kolegům z Geotronics Praha
za velmi příjemné, zajímavé a tvůrčí dopoledne, které jsme měli možnost strávit
na dně naší nejhlubší propasti – Macochy.
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ROZKVETLÉ TEMATICKÉ
ZAHRADY ZF MENDELU
LÁKAJÍ VEŘEJNOST
ATRAKTIVNÍM PROGRAMEM
Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně otevřela o víkendu 10.–11. června 2017
pro širokou veřejnost nově vytvořené Tematické zahrady „Labyrint přírody a ráj zahrad“.
Jejich otevření probíhalo u příležitosti Víkendu otevřených zahrad, každoročně se opakující
akce nejen v České republice, ale i jinde v Evropě.
TEXT: Michaela Brázdová a PR Zahradnické fakulty MENDELU
FOTO: Petra Brázdová, Michal Pôbiš
Léto jsme v Tematických zahradách
Zahradnické fakulty MENDELU se
sídlem v Lednici odstartovali akcí
„Víkend otevřených zahrad“
(10.–11. června 2017). Při slavnostním
otevření zahrad široké veřejnosti si
na své přišli jak dospělí, tak i děti.
Probíhaly zde komentované prohlídky,
umělecká videoprojekce, loutkové
divadélko pro děti či zajímavé
semináře o ekologickém pěstování
rostlin a seminář o pěstování rostlin
v nádobách. Do zahrad zavítalo v obou
dnech téměř 480 návštěvníků.
Lákala je především zvědavost, bohatý
doprovodný program, příjemná
a pohodová atmosféra a pestrá záplava
barevných květů. Není se čemu divit,
vždyť v červnu díky rozkvetlé louce
bývá zahrada nejkrásnější a nabízí
návštěvníkům to nejlepší.
V průběhu léta probíhala v zahradách
další akce, tentokrát zaměřená na jedlé
květy. Jednalo se o praktický seminář
spojený s přednáškou a ochutnávkou jedlých květů a prohlídkou sortimentů rostlin. Akce proběhla 22. července ve velmi
příjemné atmosféře přímo v Kuchyňské
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zahradě. Zájem o jedlé květy nás velmi
mile překvapil, přišlo téměř 90 návštěvníků. Reakce na tuto akci byla kladná
a pro mnohé návštěvníky byly jedlé květy
extrémně inspirativní.
Léto se pomalu a jistě blíží ke svému
závěru. To však neznamená, že se
v zahradách momentálně nic neděje.
Sezóna ještě zdaleka neskončila
a „Labyrint“ je atraktivní v průběhu
celého roku. Jedná se o živý a dynamický
organismus pulsující životem a energií.
Již nyní se návštěvníci mohou těšit
na výstavu netradičních druhů ovoce,
která je svou pestrou škálou tvarů
a barev určitě překvapí. Výstava bude
probíhat od 12. do 18. září 2017
v době od 8.00 do 17.00 (pouze
v pracovních dnech), ve vestibulu
budovy A Zahradnické fakulty MENDELU
se sídlem v Lednici. Současně s touto
výstavou bude probíhat i přednáška
o významu a využití méně známých
druhů ovoce, dále o podmínkách
a technologiích jejich pěstování.
Přednáška proběhne v úterý 12. září
2017 od 14.00 v budově A Zahradnické
fakulty MENDELU, v učebně AA1. Zveme

všechny, kteří mají zájem se o netradičních
druzích ovoce dozvědět více.
Koncem měsíce září vás srdečně
zveme do exteriérů našich
Tematických przahrad, kde se můžete
těšit na výstavu zaměřenou na tradici
zahradního umění, jeho vývoj, historii
a současnost. Výstava bude volně
přístupná v Tematických zahradách
Zahradnické fakulty MENDELU
od 27. září do 20. října 2017,
vždy v době od 8.00 do 16.00.
V říjnu se přijďte potěšit a inspirovat
podzimními ﬂoristickými pracemi našich
studentů, ve kterých budou použity
především dostupné zahradní rostliny.
Výstavu podzimní ﬂoristiky bude
možné navštívit ve vestibulu budovy
A ve dnech 5. října až 30. listopadu 2017
od 8.00 do 16.30 (pouze v pracovních
dnech).
Podrobnosti o dalších akcích a programu
naleznete na oﬁciálních stránkách
Zahradnické fakulty (www.zf.mendelu.
cz), případně na stránkách Tematických
zahrad (lva.mendelu.cz).
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Kvetoucí louky v areálu zahrad okouzlovaly svou nevšední krásou návštěvníky akce „Víkend otevřených zahrad“

Spokojení návštěvníci Tematických zahrad
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SENIOŘI V ZÁMECKÝCH
ZAHRADÁCH
I NA WORKSHOPECH
O ZDRAVÍ
Univerzita třetího věku MENDELU neustále vylepšuje vzdělávací programy pro své posluchače.
Letos na jaře se senioři v rámci nového kurzu podívali do historických zahrad. Na podzim je čeká
nový cyklus přednášek a workshopů na téma zdraví.
TEXT: Lenka Kamanová, Martina Urbánková
FOTO: archiv ICV

Nový kurz Česká historická
zahrada
Letos v dubnu a květnu proběhl
na Univerzitě třetího věku MENDELU
nový kurz s názvem „Česká historická
zahrada“. Jeho uskutečnění bylo možné
díky podpoře z projektu IRP s názvem
„Zkvalitnění podmínek pro celoživotní
vzdělávání na univerzitě a jeho realizace“.
Téma a zaměření kurzu jsme nezvolili
náhodně. Abychom posunuli rozvoj
celoživotního vzdělávání na MENDELU
dál, provedli jsme už na jaře 2016
průzkum vzdělávacích potřeb seniorů.
Průzkumu se ochotně zúčastnilo 330
našich posluchačů a na základě jeho
výsledků vznikl právě zmíněný kurz.
Cílem kurzu bylo seznámit posluchače
s českou historickou zahradou jako
osobitou součástí vývoje zahradního
umění v Evropě. Senioři měli příležitost
poznat různé typy zahrad, jejich
vývoj a historické souvislosti. Pro
kurz byly připraveny speciální studijní
materiály, které vedle výkladu o italské,
francouzské a anglické zahradě doplnily
i historické a současné půdorysy
zahrad.
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Velmi cenným přínosem kurzu bylo propojení přednášek a praktické výuky v podobě
odborných exkurzí. V dubnu proběhly
tři teoretické přednášky: Italská zahrada
a její odraz v českých zemích; Francouzská
zahrada a její odraz v českých zemích,
a Anglická krajinářská zahrada a její odraz
v českých zemích. V květnu na přednášky
navázaly dvě odborné exkurze. První z nich
se vztahovala k moravským historickým
zahradám, kdy senioři navštívili zámecké zahrady v Miloticích, Buchlovicích,
Holešově a Slavkově. Druhá byla zaměřena
na české historické zahrady v Litomyšli
a Kuksu, jehož krajinný komplex je považován za perlu českého baroka.
Celý kurz vedla Ing. Zora Kulhánková,
Ph.D. ze Zahradnické fakulty, která
svým charismatem a osobitým výkladem
nadchla všechny zúčastněné. Historické
zahrady se u posluchačů Univerzity třetího věku setkaly s velkým ohlasem a my se
už teď těšíme na další běh kurzu.

Podporujeme zdraví našich seniorů
Současnou rychlost stárnutí populace
považují odborníci za jednu z nejvýznačnějších demograﬁckých změn. Starších
osob přibývá takovou měrou, že existují

odhady, že do poloviny tohoto století
bude poprvé v historii lidstva více starších členů populace než těch mladších.
Přítomnost vyššího počtu starších osob
v populaci můžeme vnímat jako problém,
ale také jako příležitost. Na jedné straně
tito lidé vyžadují a budou vyžadovat větší péči spojenou s nejrůznějšími službami
a investicemi. Na druhé straně mohou
ale senioři přinášet celou řadu neocenitelných vkladů.
Na společenskou skupinu seniorů nemůžeme nahlížet jako na sourodou skupinu,
jejíž členové mají k životu stejný přístup.
Někdo ve vyšším věku zůstává aktivním,
rád se učí nové věci a poznává nové
přátele. Jiní zase volí pohodlí obývacího
pokoje s knihou nebo u televize. Stejně
tak nelze jednoznačně říct, že starší lidé
jsou předurčeni k závislosti na mladších.
Právě na předpokladu aktivních seniorů je založen i nový projekt Univerzity
třetího věku MENDELU, který nese název
„Ověření metodiky prevence rizik seniorského věku“. Projekt ﬁnančně podpořilo
Ministerstvo zdravotnictví ČR ze svého
dotačního programu Národní program

MENDEL GREEN

Historické zahrady se
u posluchačů Univerzity
třetího věku setkaly s velkým
ohlasem a my se už teď
těšíme na další běh kurzu.

zdraví. Velmi nás potěšilo, že náš projekt
uspěl v konkurenci dalších 130 žádostí veřejných institucí a nestátních neziskových
organizací.

Návštěva historické zahrady v Kuksu posluchače U3V velmi zaujala

Společným jmenovatelem všech aktivit
ve zmíněném projektu je zdraví, které Světová zdravotnická organizace deﬁnuje jako
stav kompletní fyzické, duševní a sociální
pohody. V souladu s touto deﬁnicí se projekt soustřeďuje na udržení, resp. zvýšení
fyzické, duševní a sociální pohody seniorů,
a to prostřednictvím cyklu přednášek,
workshopů a dalších aktivit jako jsou cvičení jógy či pilates nebo individuální odborné
poradenství. Pokud budeme konkrétnější,
tak v oblasti duševního zdraví se zaměříme
na prevenci a zvládání stresu spojeného se
stárnutím a seznámíme seniory s možností aktivní přípravy odchodu do penze.
V oblasti sociální proběhnou přednášky
na téma prevence zneužívání seniorů.
Projektem „Ověření metodiky prevence
rizik seniorského věku“ chceme na Univerzitě třetího věku MENDELU přispět
k fyzické, duševní i sociální pohodě našich posluchačů. Současně bychom jim
rádi ukázali, že aktivní trávení volného
času má smysl.

Nový projekt U3V se zaměřuje na fyzickou, duševní i sociální pohodu seniorů
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VÝZKUMNÁ PÍCNINÁŘSKÁ
STANICE VE VATÍNĚ A POLNÍ
DEN MENDELGRASS 2017
Výzkumná pícninářská stanice ve Vatíně v okrese Žďár nad Sázavou představuje
výzkumnou a vzdělávací základnu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
a její činnost je studentům, zaměstnancům a široké odborné veřejnosti každoročně
prezentována v rámci polního dne MendelGrass.
TEXT: Jiří Skládanka, Pavel Knot, Ústav výživy zvířat a pícninářství, Agronomická fakulta MENDELU
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Založena byla v roce 1963 a v současné
době je organizačně začleněna pod Ústav
výživy zvířat a pícninářství AF MENDELU.
Kromě výzkumných aktivit zde probíhají
terénní cvičení z předmětů zaměřených
na problematiku pícninářství, výroby
krmiv a trávníkářství. Stanice slouží jako
základna pro realizaci bakalářských,
diplomových a disertačních prací. Pro
výzkumnou činnost jsou trvale k dispozici
4 ha pokusných ploch. Vzhledem
k rozšiřujícím se vědecko-výzkumným
aktivitám ústavů Agronomické fakulty
byly v uplynulých letech pronajaty další
2 ha pokusných ploch. Navíc je další
experimentální stanoviště umístěno přímo
v srdci CHKO Žďárské vrchy v katastru
obce Kameničky. Cílem vedoucího Ústavu
pícninářství prof. Ing. Františka Hraběte,
CSc. bylo v roce 1998, při otevření nové
budovy Výzkumné pícninářské stanice,
zapojit do činnosti ve Vatíně další ústavy
Mendelovy univerzity v Brně. V současné
době působí ve Vatíně Ústav agrochemie,
půdoznalství, mikrobiologie a výživy

rostlin či Ústav pěstování, šlechtění rostlin
a rostlinolékařství AF MENDELU, výzkum
zde probíhá i ve spolupráci s Lesnickou
a dřevařskou fakultou MENDELU.
Dlouhodobě jsou řešeny projekty společně
se Zemědělským výzkumem, spol. s r. o.
Troubsko, AgroKonzultou Žamberk spol.
s r. o. či Jihočeskou univerzitou v Českých

„Součástí programu
byla nejenom prohlídka
pokusných ploch, ale také
odborné přednášky.“
Budějovicích.
Polní den MendelGrass se poprvé
konal v roce 2013. První ročníky
byly realizovány v rámci projektů
ﬁnancovaných z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Díky ﬁnančním prostředkům z projektů
QJ1310100 a QJ 1510121 Národní
agentury pro zemědělský výzkum

Komentovaná prohlídka pokusných ploch
v podání Ing. Jiřího Antošovského
Zahájení polního dne MendelGrass 2017
děkanem AF MENDELU doc. Ing. Pavlem
Ryantem, Ph.D.

Polní den MendelGrass 2017 z ptačí
perspektivy

a sponzorským darům byl 17. 5. 2017
realizován již pátý ročník polního dne
MendelGrass. Podporu realizaci polního
dne zajistili ﬁrmy P & L, spol. s r. o.,
Agrokop HB s. r. o., Seed Service s. r. o
a Společnost mladých agrárníků České
republiky.
Krásné počasí přilákalo na pokusné plochy
ve Vatíně 143 návštěvníků. Polní den
zahájil děkan Agronomické fakulty
MENDELU doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Součástí programu byla nejenom prohlídka
pokusných ploch, ale také odborné přednášky. Změna klimatu má vliv nejenom
na produkci a kvalitu rostlinných produktů,
ale ovlivňuje také zdravotní bezpečnost
krmiv a potravin. Rostlinné a živočišné
produkty mohou být kontaminovány mykotoxiny, které mohou negativně ovlivnit
zdraví zvířat a lidí. Rizikem mykotoxinů
v objemných krmivech a novými možnostmi jejich eliminace se ve své přednášce
zabýval doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.
Aktuální výsledky dosažené ve Výzkumné
pícninářské stanici ve Vatíně a dopady
sucha na produkci a kvalitu pícnin byly
účastníkům představeny v rámci přednášky doc. Ing. Jiřího Skládanky, Ph.D.
Komentovaná prohlídka pokusných
ploch následovala po odborných přednáškách. Výklad zajistil doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D., Ing. Jiří Antošovský
a doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. Pokusy
na odtokových polích jsou zaměřeny
na hodnocení vlivu travních a jetelotravních směsek na vznik povrchového odtoku vod. Rozsáhlé jsou pokusy s výživou
a hnojením řepky ozimé a pšenice ozimé.
Významné jsou experimenty s aplikací
digestátu a organických hnojiv v rámci
osevních postupů či pokusy zaměřené
na hodnocení dopadů aplikace digestátu
na kvalitu a zdravotní bezpečnost píce
trav a jetelovin. Poslední dva roky probíhají pokusy se semenářskými porosty trav
a jetelovin. Výzkumná činnost neopomíjí
ani problémy dopadů sucha na primární
produkci pícnin. Experimenty se zaměřují
na hodnocení méně známých druhů rostlin, které by mohly být využity pro zmírnění dopadů klimatické změny na produkci
krmiv, realizovány jsou například experimenty s pískavicí řecké seno.
Ukončení polního dne bylo spojeno
s pozváním na 6. ročník MendelGrass,
který se uskuteční v druhé polovině
května roku 2018.
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MENDELU JE ZAKLÁDAJÍCÍM
ČLENEM SPOLKU
EUROPEAN NETWORK
FOR ACADEMIC INTEGRITY
Mendelova univerzita v Brně spolu s dalšími jedenácti partnery z celé Evropy založila spolek
European Network for Academic Integrity, jehož posláním je spolupráce evropských
vysokých škol na poli akademické etiky. Spolek bude pořádat pravidelné konference, workshopy
a další vzdělávací akce a poskytovat platformu pro výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe.
TEXT: Tomáš Foltýnek, Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta MENDELU
FOTO: Ing. Dita Dlabolová

Akademická etika byla na MENDELU vždy
důležitým tématem. Stačí připomenout
například vývoj vlastního systému pro
detekci plagiátorství, který probíhal
ve spolupráci Ústavu informatiky PEF
a tehdejšího Ústavu informačních
a komunikačních technologií (dnešní
Ústav informačních technologií) v letech
2007–2013. Přestože se tehdy vyvinutý
systém už nepoužívá v rámci UIS
(neuměl najít podobnosti s pracemi
mimo MENDELU, což byl hlavní důvod

napojení na systém Theses.cz), na ÚI
je stále využíván k experimentálním
účelům. Za zmínku dále stojí výzkumné
týmy či jednotlivci, které se na PEF či
FRRMS věnují společenské odpovědnosti
ﬁrem či etice v podnikání a tato témata
přirozeně promítají do svojí výuky.
Provozně ekonomická fakulta si na poli
akademické etiky získala mezinárodní
věhlas díky organizaci tří konferencí
s názvem „Plagiarism across Europe
and Beyond“, které proběhly v letech
2013, 2015 a 2017. Stoupající počet
účastníků i zájem sponzorů a médií
svědčí o vzrůstající společenské
poptávce po diskusi o etických
tématech ve vysokém školství.
PEF MENDELU je také jednou z mála
evropských institucí, které jsou členy
International Center for Academic
Integrity.
V roce 2016 získala Mendelova
Univerzita mezinárodní projekt
Erasmus+ Strategic Partnerships
s názvem „European Network for
Academic Integrity“ (ENAI). MENDELU
je koordinátorem projektu, do kterého
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je zapojeno celkem 12 partnerských
institucí z 11 evropských zemí. Během
tří let má vzniknout portál nabízející
vzdělávací materiály pro vysokoškolské
učitele a studenty, sadu nástrojů pro
mezisektorovou spolupráci a příručku
pro zlepšování v oblasti akademické
etiky. Kromě toho byl v rámci projektu
založen stejnojmenný spolek, který je
otevřený i dalším evropským vysokým
školám a po skončení projektu by měl
zajistit udržitelnost jeho výstupů.
Hlavními cíli spolku jsou spolupráce
ve výzkumu a propagaci akademické
etiky, poskytování platformy pro vývoj
a výměnu materiálů a informačních
zdrojů o akademické etice, výměna
zkušeností, pořádání konferencí
a vzdělávacích akcí, oceňování
jednotlivců i institucí za nadstandardní
počiny v oblasti akademické etiky
a další aktivity. Spolek rozesílá
pravidelný newsletter, k jehož odběru
se může přihlásit kdokoliv. Více
informací včetně možnosti přihlášení
k odběru newsletteru je možné nalézt
na webových stránkách ENAI
www.academicintegrity.eu.
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European Network for Academic
Integrity řídí pětičlenné předsednictvo
(Board), jehož členy jsou Tomáš
Foltýnek (Mendelova Univerzita v Brně)
jako předseda, Irene Glendinning
(Coventry University, Velká Británie) jako
místopředsedkyně, Loreta Tauginiene
(Mykolas Romeris University, Litva), Salim
Razi (Canakkale Osnekiz Mart University,
Turecko) a Julius Kravjar (Centrum
vedecko-technických informácií,
Slovensko).
Spolek je zatím velmi mladý, vznikl
v květnu 2017 těsně před konferencí
Plagiarism across Europe and Beyond
2017. I když ještě ani nebyly vyřešeny
všechny administrativní náležitosti,
o členství se hlásí jednotlivci
i instituce z mnoha evropských zemí.

„Hlavními cíli spolku
jsou spolupráce
ve výzkumu a propagaci
akademické etiky.“
O partnerství s ENAI už projevily zájem
i zavedené sítě jako International
Center for Academic Integrity nebo
ENRIO (Eureopan Network for Research
Integrity Ofﬁces). V nejbližší době nás
čeká intenzivní práce na výstupech
projektu ve slovinském Mariboru,
příprava další konference, která se
uskuteční v květnu 2018 v Turecku
a šíření informací o nově založené síti
s cílem získat co nejvíce členů.
Činnost ENAI je hnána především
nadšením jeho členů, kteří jsou
motivováni snahou o to, aby studium
i vědecká práce na evropských
vysokých školách probíhaly poctivě,
a aby společnost mohla věřit tomu,
že kdo má vysokoškolský diplom,
má i potřebné znalosti. A protože
podvodná jednání všeho druhu (a to
nejen u studentů) jsou čím dál tím
soﬁstikovanější, je spolupráce a výměna
zkušeností na tomto poli více než
žádoucí. Podvodné jednání se nikdy
nepodaří úplně vymýtit. Naší snahou
by však mělo být nastavit institucionální
procesy tak, aby se možnosti takového
jednání minimalizovaly. Po odhalení
by pak nepoctivé jednání mělo být
férovým způsobem vyřešeno. Mendelova
univerzita v Brně spoluzaložením
ENAI dává jasně najevo, že chce být

KRÁTKÉ kde
ZPRÁVY
univerzitou,
toto platí.
VZDĚLÁVÁNÍ NEJMENŠÍCH

KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ

Výlet Hrášku za netopýry

Nový kariérní poradce
na MENDELU

Těsně před začátkem prázdnin se děti
z naší univerzitní školky Hrášek vypravily
na výlet do Domu přírody Moravského
krasu a prožily tak „Den s netopýrem“.
Spolu s paní lektorkou si prohlédly expozici a dozvěděly se, jak netopýr prožívá
svůj typický den a například jaké smysly
používá k orientaci v prostoru. V herně
prozkoumaly dětskou jeskyni a některé
zkusily postavit stalaktity a stalagmity.
Nakonec děti navštívily také Kateřinskou
jeskyni, aby viděly, kde netopýři zimují.
Velké díky za pěkný výlet patří učitelkám,
které se o děti pečlivě staraly, lektorům
z Domu přírody za dobře vymyšlený program, a také Školnímu lesnímu podniku
Masarykův les Křtiny, který podpořil
myšlenku vzdělávání i těch nejmladších
a zaplatil dětem autobus.
(Helena Lorencová, FRRMS MENDELU)

Od září mohou studenti, absolventi i uchazeči o studium všech fakult
MENDELU využít služeb profesionálního
kariérního poradce. Ten rozšíří současný tým Poradenského centra na ICV,
a to díky projektu Konkurenceschopný
absolvent Mendelovy univerzity v Brně.
Dosud mělo Poradenské centrum pro
kariérové poradenství pouze externího
konzultanta.
S čím konkrétně můžete za kariérním
poradcem přijít?
•
Hledáte informace v otázkách
vzdělávání, volby povolání/
zaměstnání.
•
Nevíte, jak se zorientovat na trhu
práce.
•
Potřebujete poradit s nasměrováním
vaší kariéry.
•
Chcete změnu, protože nejste
spokojeni s tím, kam se nyní ubíráte.
•
Chcete zjistit své silné a slabé
stránky.
•
Potřebujete poradit s životopisem
a motivačním dopisem.
•
Chcete se připravit na pracovní
pohovor.
•
Chcete pracovat na rozvoji své
kariéry.
Více informací na www.icv.mendelu.cz/
poradenske-centrum, v záložce Kariérové poradenství
(ICV)

37

MENDEL GREEN

TERÉNNÍ VÝJEZD STUDENTŮ
Z VYSOKÉ ŠKOLY ZEMĚDĚLSKÉ
VE VARŠAVĚ
Červnová třídenní exkurze přiblížila polským postgraduálním studentům rozmanité krásy Česka.
Domů si odvážejí zážitky a poznatky například ze Stezky v oblacích, Mamutíkova vodního světa,
skalního města Adršpach či golfového klubu v Broumově, kde si tento sport vyzkoušeli rovnou
s jedinečným výhledem na nedaleký klášter.
TEXT: Jitka Fialová, Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny, Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
Na začátku měsíce června tohoto roku
měli polští studenti postgraduálního
studia s názvem „Cestovní ruch a lesní
pedagogika v neurbanizovaných oblastech
(Turystyka i edukacja leśna na terenach
niezurbanizowanych)“ možnost navštívit
Českou republiku a v ní zajímavé lokality
spojené s předmětem výuky. Dvousemestrální studium je určené pro absolventy
bakalářského i magisterského studia
v oboru příbuzném tématu. Studijní program poskytuje zvýšení profesní dovednosti, rozšíření znalostí a získání dalších
dovedností. Výuka probíhá většinou
na Lesnické fakultě Zemědělské univerzity
ve Varšavě, ale součástí výuky jsou i terénní výjezdy a praktická terénní cvičení.
Pracovníci Ústavu inženýrských
staveb, tvorby a ochrany krajiny LDF
MENDELU již dlouhodobě s garantkou

postgraduálního studia, docentkou Emilií
Janeczko, spolupracují na pedagogické
a vědecké úrovni, přičemž probíhají také
výměnné pobyty na obou pracovištích
ﬁnancované programem Erasmus+.
Jelikož je program studia zaměřen na témata jako například lesní hospodářství
a poskytování rekreačních funkcí lesů,
cestovní ruch a rekreace v územním
plánování, právo na bezpečnost a dostupnost rekreačních lesů, směry rozvoje turistiky, rekreace a lesní pedagogika v Evropě
a ve světě či zařízení pro cestovní ruch
a rekreaci, byla oslovena Jitka Fialová
z výše jmenovaného ústavu, aby připravila
program a realizaci terénní exkurze, která
by uzavírala první semestr studia.
Exkurze se účastnily 2 akademické
pracovnice a celkem 28 studentů

Účastníci terénní exkurze na golfovém hřišti v Broumově, zcela vlevo průvodce a jednatel
společností pan Jiří Bitvar
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z Vysoké školy zemědělské ve Varšavě
(Emilia Janeczko a Malgorzata Woznicka). Ve čtvrtek 8. 6. 2017 byl program
exkurze zahájen v horském rekreačním
středisku Dolní Morava. Na této lokalitě
byla studentům představena možnost
realizace velkého množství sportů vázaných nejen na zimní období a příležitost
využít i vedlejších rekreačních sezón,
jako je jaro a podzim. Největší atrakcí
na této lokalitě je bezpochyby Stezka
v oblacích, ke které studenty přiblížila lanová dráha do nadmořské výšky
1116 m n. m. Samotná stezka je vysoká
55 metrů a návštěvníci mají možnost si
tuto výšku uvědomit při využití adrenalinových prvků na stezce. Například
prvek „Kapka“, který je visutou sítí,
umožňuje návštěvníkům stezky se na ni
položit a dívat se pod sebe. Studenty zaujala samotná konstrukce stezky a také
informace o tom, že stezka získala
ocenění Stavba roku 2016. Součástí
programu ve středisku byla návštěva
Mamutíkova vodního světa. Tento areál
byl studentům představen opět především z technického hlediska a zde byla
studenty oceněna možnost využití vodních a jiných didaktických prvků dětmi.
Po přejezdu na místo ubytování v Broumově se studenti účastnili noční prohlídky kláštera v Broumově. Posléze probíhala akademická debata nad tématy
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z celého dne. Studentům byla představena Mendelova univerzita v Brně, především pracoviště její Lesnické a dřevařské
fakulty a možnosti spolupráce.
V pátek 9. 6. 2017 měli studenti možnost
navštívit Grosshof Golf Club v Broumově.
Průvodcem po hřišti byl jednatel společnosti Jan Bitvar. Účastníkům exkurze
představil golfové hřiště a umožnil jim nahlédnout „pod pokličku“ celého provozu
takového zařízení. Netajil se ani negativními zkušenostmi, ale snažil se především
vypíchnout pozitiva a předat studentům
příklady dobré praxe, a to nejen v oblasti
realizace a provozu golfových hřišť. Debata se točila také kolem marketingu služeb,
kolem legislativy vztahující se k vynětí
pozemků pro realizace, nebo kolem problému s nedostatkem vody pro závlahu.
Problematika zvýšení rekreační atraktivity
marginálních lokalit se zvýšenou ochranou přírody zajímala studenty z Polska
především, jelikož někteří studenti jsou
pracovníky správ národních parků a chráněných krajinných oblastí.
Po prohlídce hřiště a představení
využívaných technologií měli studenti
možnost vyzkoušet odpal na driving
range a patování na putting greenu.
S výhledem na broumovský klášter to byl
pro všechny velký zážitek.
Po přesunu do Vrchlabí byla na programu
prohlídka Krkonošského centra environmentálního vzdělávání KRTEK. Vedení
exkurze se ujal Michal Skalka ze Správy
Krkonošského národního parku. Toto
moderní středisko environmentálního
vzdělávání vybudovala správa parku v bezprostřední blízkosti svého hlavního sídla.
Budova je bezbariérová v nízkoenergetickém standardu a je v ní přednáškový sál,
knihovna a jak uvedl Michal Skalka, nejvíce využívaná část – laboratoř a učebna.
KRTEK získal například ocenění Stavba
roku Královéhradeckého kraje nebo International 2014 Piranesi Award. Michal
Skalka vedl přednášku na téma interpretace a jak poutavě zaujmout návštěvníky lokalit, aby měli zájem číst naučné
tabule nebo využívat interaktivní prvky,
které stojí nemalé ﬁnanční prostředky.
V laboratoři a učebně zároveň představil studentům několik možností vedení
environmentálních programů pro různé
věkové kategorie, včetně té nad 18 let.
Účastníci výjezdu využili možnosti od-

Pohled na konstrukci Stezky v oblacích na Dolní Moravě a na její adrenalinové prvky

vézt si sebou na svá pracoviště praktické
ukázky materiálů, jako byly například
pexesa, projektové listy, puzzle, metodické listy, stolní hry apod.
Odpolední část byla uzavřena návštěvou
Horního Maršova a představením netradiční křížové cesty. Křížová cesta v Temném
dole je praktickou ukázkou interpretace,
o které průvodce Michal Skalka mluvil
teoreticky. Po cestě z Vrchlabí do Horního
Maršova byla studentům ukázána ještě
nedokončená konstrukce Stezky korunami
stromů v Janských Lázních.
Sobotní program 10. 6. 2017 byl zaměřen na praktické ukázky zpřístupnění
lokalit, možnosti usměrnění návštěvnosti
a například i na značení tras v České
republice. Studenti navštívili Adršpašsko-teplické skály, konkrétně skalní město
Adršpach. Využili i možnost plavby
po skalním jezírku.

Studenti postgraduálního studia si sebou
zpátky do Polska odvezli nejen zážitky,
zkušenosti, nové náhledy na problematiku rekreačního využívání krajiny, dobré
praxe, ale i praktické ukázky pro rozvoj
lesnické pedagogiky. Všichni věří, že to
nebyla jejich poslední návštěva České
republiky, a sami přiznali, že netušili, že
jsou v České republice tak pěkná místa
určená pro rekreační využití a tak pěkné
ukázky práce s veřejností v oblasti environmentálního vzdělávání.
Za garanta výjezdu lze uvést konstatování, že studentům bylo představeno
vše, co bylo zadáno ze strany polského
garanta studijního programu, a že bude
tato spolupráce v následujících letech
zajisté i nadále rozvíjena.
Více informací o studijním programu
a výjezdu v polském jazyce lze nalézt
na webu: www.sptl.sggw.pl.
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CHINESE STUDENTS ATTENDED
A SUMMER PROGRAM
AT MENDEL UNIVERSITY
In Summer 2017, Mendel University welcomed 18 students from China for its ﬁrst ever “Chinese”
summer school. The newly created program was titled “Understanding the Central Europe in 21st
Century: The Region’s Economic, Political, and Cultural Environment” and it was organized by the
Faculty of Regional Development and International Studies.
TEXT a FOTO: Runya Qiaoan, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU
In Summer 2017, Mendel University
welcomed 18 students from China for
its ﬁrst ever “Chinese” summer school.
The newly created program was titled
“Understanding the Central Europe in
21st Century: The Region’s Economic, Political, and Cultural Environment” and it
was organized by the Faculty of Regional
Development and International Studies.
The summer school was designed and
coordinated by Richard Turcsanyi and
Runya Qiaoan and it was composed of
six teaching blocks including issues of
history, international affairs, culture,
economy, politics, natural environment,
and business opportunities in the Czech
Republic, Slovakia, Poland, and Hungary. The course was taught by Richard
Turcsanyi, Martin Hrabalek, Ondřej
Mocek, Jiří Čeněk, Runya Qiaoan, Vojtech
Tamas and Jiri Schneider. During the
three-week summer school, the Chinese
students not only attended 36 hours
lectures, they also got the chance to visit
Prague, Bratislava, Budapest and Vienna
and spent three extended weekends
there. Extra lectures and informative
tours were arranged during the weekend
trips, such as the visits of the Czech
Ministry of Foreign Affairs in Prague and
the UN in Vienna or the lectures in OPEC
headquarters in Vienna. The main goal of
the summer school was to provide Chinese students with broad understanding
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of Central Europe’s deﬁning characteristics. That is why both the in-class
lectures and the out-class travelling were
included in the ofﬁcial program.
For a program running in its ﬁrst year,
the summer school for the Chinese
students can be considered as very
successful. Our new partner university in
China – Zhejiang Wanli University – sent
ten of their students and one academic
staff, so this way the active cooperation between the two universities was
started. In Autumn 2017 and later on in
2018, more visits of teaching staff and
students is planned. Besides, there were

“The main goal of the
summer school was to
provide Chinese students
with broad understanding
of Central Europe’s deﬁning
characteristics.”

also students from other universities all
over China attending, including the top
ones such as Chinese Foreign Studies
University in Beijing, Shanghai University
of Finance and Business, Xiamen University, Wuhan University, and others. Some
of these universities already expressed
their interest to establish partnership
with Mendel University.
According to the feedback of attending
Chinese students, they like the most
their experience of “studying by playing”,
referring to, for example, the guided
tours during weekend trips provided
by Richard Turcsanyi and the lectures
given by the dean of Faculty of Regional
Development and International Studies
Jiri Schneider in the university Training
Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny.
Besides, all the lecturers and student
assistants from this year are highly rated
by the students.
Nowadays, students in China are looking
for opportunities to study abroad and
discover new places. This summer school
met their needs perfectly. We expect the
amount of students attending Mendel
University’s summer school can be easily
doubled in the following year and
the summer school can help in achieving further cooperation goals of Mendel
University in China.
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JAKÁ TÉMATA HÝBOU
SVĚTEM PEDAGOGŮ?
Světem pedagogů hýbe v dnešní dynamické době celá řada témat, která mají společného
jmenovatele – změnu. Změny v pedagogických profesích, změny v prioritách ve vzdělávání
a výchově, změny v profesním rozvoji pedagogů nebo proměny ve vzdělávání seniorů.
Těmito i dalšími tématy, které v sobě odrážejí sociální, ekonomické či kulturní změny
v naší společnosti, se zabývali odborníci ve dnech 12.–13. 9. 2017 na mezinárodní vědecké
konferenci celoživotního vzdělávání ICOLLE 2017.
TEXT: Martina Urbánková, Institut celoživotního vzdělávání MENDELU
FOTO: AVC MENDELU

Konference ICOLLE se zaměřuje na aktuální témata v oblasti školství

Letošní 9. ročník konference ICOLLE, která se tradičně věnuje aktuálním otázkám
v oblasti vzdělávání, zahájila Ing. Lenka
Danielová, Ph.D. z pořádajícího vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního
vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně.
Po krátkém srdečném přivítání otevřela
plenární část konference, ve které zazněly příspěvky od odborníků z předních
českých univerzit. Záštitu nad konferencí
převzali Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR, hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek
a rektor Mendelovy univerzity v Brně
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
Jak se v dnešní době mění profese
pedagoga v závislosti na změnách,

jako jsou přechod k decentralizovaným vzdělávacím programům, zavedení plošného testování vzdělávacích
výsledků žáků, kariérní systémy nebo
rozšiřování soukromého školství? Touto
problematikou se ve svém příspěvku
zabýval doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík,
Ph.D., M. Ed. z Masarykovy univerzity. Jakým způsobem mohou učitelé
pracovat na svém profesním rozvoji
a zlepšovat komunikaci se žáky ve výuce
ukázala na výsledcích akčního výzkumu
doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. z Masarykovy univerzity. Výzkum sledoval, jak se
díky sérii videonahrávek a reﬂektivních
rozhovorů zlepšila výuková komunikace
mezi učiteli a žáky na ZŠ. Další příspěvek se věnoval změnám priorit vzdělání

a výchovy. PhDr. Miroslav Procházka,
Ph.D. z Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích se v příspěvku zamýšlel
nad ﬁlozoﬁckými, sociologickými, psychologickými i pedagogickými aspekty,
které ovlivňují priority ve vzdělávání,
a naznačil, jak se mohou přístupy ke
vzdělávání a výchově v budoucnu měnit. Téma změny zaznělo i ve čtvrtém
plenárním příspěvku – tentokrát šlo
o změny v zaměření vzdělávání seniorů.
Dnešní technologicky orientovaná společnost a změny v životním stylu kladou
zvýšené nároky na znalosti a dovednosti
všech členů společnosti, včetně seniorů.
Odráží obsah a struktura vzdělávacích
aktivit pro seniory zmíněné společenské změny? Kam by vzdělávání seniorů
mělo v budoucnu směřovat? Nad těmito
otázkami se zamýšlel PhDr. Michal Šerák,
Ph.D. z Univerzity Karlovy.
Témata plenárních přednášek účastníci
konference dále rozvíjeli a diskutovali v navazujících odborných sekcích,
zaměřených na sekundární a terciární
vzdělávání, další vzdělávání a vzdělávání
seniorů. V odborných sekcích vystoupilo
celkem 53 účastníků se 32 příspěvky.
Všechny konferenční příspěvky
shrnuje recenzovaný sborník příspěvků,
který je zájemcům k dispozici na
www.icv.mendelu.cz v sekci Věda
a výzkum.
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HLEDÁM SVŮJ SKRYTÝ
POTENCIÁL, ANEB ČÍM
ZAMĚSTNÁVÁM SVOJI MYSL
Agronomická fakulta MENDELU byla v květnu místem, kde se otevřely dveře zájemcům o koučink.
V rámci Mezinárodního týdne koučování, pořádaného profesní organizací ICF,
si jednu z nejlepších metod osobního rozvoje vyzkoušeli pracovníci i studenti fakulty.
TEXT: Veronika Hollerová
FOTO: AVC MENDELU
K úspěchu na poli studijním, profesním
nebo v osobním životě se můžeme
dostat jedinou cestou – tou vlastní. Že
není vždy jednoduchá a okolnosti, které
ji provázejí, se často mění, asi není pro
nikoho překvapením. Jednou z nejlepších
metod osobního rozvoje je koučink.
Jak dosáhnout svého cíle pomocí tohoto
způsobu si vyzkoušeli studenti vysokých
škol či zájemci z řad odborné i laické
veřejnosti po celé České republice.

studenti zdarma, už skončila. V tomto
směru chceme více rozšířit možnosti
Kariérního centra na Agronomické fakultě
MENDELU, studenti musí mít ale zájem
a chuť do sebe investovat,“ míní proděkan

Úspěšné studium – a co dál?
Primární je motivace
Agronomická fakulta MENDELU otevírá
svým absolventům prostřednictvím širokého spektra nabízených oborů nejedny
dveře tuzemských i zahraničních ﬁrem.
K dobrému uplatnění v praxi ale často
chybí motivace ke vzdělávání a dalším
projektům, nebo studium samotné nejde
podle představ. Pod vedením proděkana fakulty doc. Ing. Radima Cerkala, Ph.D. měli zájemci možnost ochutnat
profesionální koučink a seznámit se
například s tím, jak získat motivaci
ke studiu a jak si naplánovat postupně
kroky k jeho dokončení.
„Umíme studentům poskytnout odborné
vzdělání, na druhé straně tady v podstatě
chybí nástroje, jak je podpořit v rozvoji
obecných dovedností. Doba projektů
OP VK, v rámci kterých se vzdělávali
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Koučovací zóna na AF MENDELU

Cerkal. Nejen v tomto směru, ale i ve vědě
a výzkumu se nabízí mnoho příležitostí
využít koučink třeba jako efektivní nástroj
pro motivaci studentů při zapojování se
do fakultních výzkumných projektů.

MENDEL GREEN

„Mám jasnou představu o fungování
fakultního Kariérního centra, jehož výstupem je například projekt AgroContact.
cz. Chci jít s novými trendy a nabízet
studentům již v době studia spektrum
seminářů nebo vzdělávacích akcí. Dobrý
zaměstnavatel totiž bude stále po svém
pracovníkovi vyžadovat nejenom komplex
odborných znalostí, ale také komunikativnost, motivovanost, schopnost zapojit se
do týmu a plnohodnotně v něm pracovat
nebo například zvládat napětí v krizových
situacích,“ upřesnil proděkan Cerkal.

Vykoučuj si svůj sen
Někdy máme pocit, že tam, kde jsme,
to není zrovna ono. Možná nám nic
nechybí – máme dobře placenou práci,
s nadřízenými se dá vyjít a kolegové jsou
také docela fajn. Možná jen cítíme tlak,
někdy únavu. Možná výkonnost už nestoupá tak strmě jako v minulých letech
a přátelé kolem začínají být apatičtější.
Koučink představuje důvěryhodný vztah,
který napomáhá klientovi podniknout
konkrétní kroky za účelem dosažení jeho
vize, cíle nebo přání.
„Teprve správným pojmenováním věcí
začíná cesta vpřed. Nalézáme možnosti,

jak situace měnit a pracovat na nich.
V tu chvíli se posouváte k naplněnému
životu. V průběhu našich sezení si
uvědomíte, že svůj život si určujete
sami a přijdete na to jak,“ uvedla
PaedDr. Miluše Těthalová, lektorka,
kariérová poradkyně a profesionální
koučka, která se jako jedna z pěti koučů
setkala se studenty a pracovníky fakulty
právě v rámci Mezinárodního týdne
koučování.
Proces koučinku pomůže koučovanému
nejen přesně deﬁnovat jeho cíle, ale také
i těchto cílů dosahovat rychleji a s větší
efektivitou, než pokud by koučinku
nevyužíval.
Pokud budete mít zájem se zapojit
do dalších aktivit, které v sobě prvky
koučinku zahrnují, sledujte informace
Kariérního centra Agronomické fakulty
MENDELU.
AgroContact.cz
Bc. Romana Jalůvková,
referentka Kariérního centra
telefon +420 545 133 005
mobil +420 601 383 216
romana.jaluvkova@mendelu.cz

Kdy koučink ano?
•
•
•
•
•
•

hledáte prioritu pro výzkum
potřebujete podpořit na cestě za studijními úspěchy
chystáte mezinárodní projekt
a hledáte cestu k němu
zvažujete studium na partnerské zahraniční univerzitě
přemýšlíte o vhodných volitelných předmětech
máte talent a potřebujete
najít osobní motivaci

ICF ČR
ICF ČR je nejsilnější profesní
organizací sdružující kouče
v České republice. Mezinárodní
týden koučování (ICW,
International Coaching Week) akci
připravil a organizuje každoročně
díky týmu dobrovolníků ICF
(Mezinárodní federace koučů).

KRÁTKÉ ZPRÁVY
af.mendelu.cz
ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVA

Návštěva farmářů z Bosny
a Hercegoviny
Agronomická fakulta hostila ve dnech
21.–25. 8. 2017 delegaci třiceti farmářů
z Distriktu Brčko v Bosně a Hercegovině
(BiH). Výjezd se uskutečnil v rámci dlouhodobé spolupráce s Geotestem Brno
pod hlavičkou České rozvojové agentury,
která má vést ke zkvalitnění a zefektivnění produkce mléka v oblasti Brčko.
V tomto duchu byl také připraven nabitý
program s cílem představit v co největší
šíři systémy chovu skotu v ČR, jež byl
uskutečněn díky našim absolventům
ve vedoucích pozicích.
Během náročného týdne jsme navštívili naši partnerskou Střední zemědělskou a veterinární školu v Lanškrouně
(demonstrační farma, mlékárna), malou
rodinnou farmu Chroust (farma uznaná zemským chovem masného skotu),
farmu rodiny Němcovy (chov mléčného
skotu, zpracování a distribuce vlastních
výrobků), farmu v Bludově, šlechtitelské
chovy v Radešínské Svratce a Říčanech
u Brna, Chovatelské družstvo Impuls
(reprodukce) a v neposlední řadě
potravinářské poloprovozy a chov ryb
na Biotechnologickém pavilonu M.
Poslední odbornou zastávkou se stal
Školní zemědělský podnik v Žabčicích.
Pro odlehčení programu farmáři navštívili centrum Brna a poznali nejen
historické a kulturní památky, ale také
zdejší život. Při zpáteční cestě navštívili
agrosalon Země živitelka v Českých Budějovicích, kde jsme se s nimi rozloučili
s přáním nejen šťastného návratu, ale
i další spolupráce.
(Lucie Janečková, Daniel Falta,
AF MENDELU)
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PREMIÉRA LETNÍ ŠKOLY
PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
Zástupci Centra evropského projektování Hradec Králové proškolili, přezkoušeli
a certiﬁkovali 35 účastníků prvního ročníku Letní školy projektového řízení.
Pětidenní vzdělávací akci připravila a zrealizovala nejen pro své studenty
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU.
TEXT: Eva Hvizdová, garantka Letní školy
V letních dnech 24.–28. 7. 2017
zorganizoval Ústav projektového řízení
FRRMS (Fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií MENDELU)
první Letní školu projektového řízení.
Celá vzdělávací akce se uskutečnila
za bezchybné logistické podpory VÚ
Institutu celoživotního vzdělávání
naší univerzity a v jejich prostorách.
Organizátoři počítali původně
s maximálním počtem 15 účastníků.
Skutečnost však byla zcela jiná.
Po třicáté páté přihlášce museli
přihlašování z kapacitních
důvodů zastavit.
Mezi účastníky byli nejen studenti
a absolventi Fakulty FRRMS, ale i z jiných
univerzit, praxe a ze zahraničí.
Týdenní Letní škola byla rozdělena
na dvě části. V prvních třech dnech
probíhala od 9.00 do 16.30 hodin
příprava účastníků Letní školy na získání
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osvědčení o profesní kvaliﬁkaci dle
Národní soustavy kvaliﬁkací.
Národní soustava kvaliﬁkací je průběžně
budovaný, státem podporovaný
a občany i zaměstnavateli využitelný
registr profesních kvaliﬁkací existujících
na pracovním trhu v ČR. Umožňuje
zájemcům získat celostátně uznávané
osvědčení o jejich profesní kvaliﬁkaci.
Pomáhá všem, kdo se vydávají
na cestu za lepší prací s cílem získat
plnohodnotnou kvaliﬁkaci a lepší
pracovní uplatnění.
Ve čtvrtek a pátek, pak probíhala
zkouška skládající se z písemné části
v délce trvání tří hodin a poté zkouška

ústní. Celá zkouška byla realizovaná
autorizovanou institucí – Centrem
evropského projektování Hradec
Králové, respektive jejími autorizovanými
zástupci. Díky vstřícnému přístupu
CEP účastníci platili za zkoušku pro ně
přijatelnou částku.
Na základě intenzivní třídenní
přípravy, bezprostředně navazující
náročné zkoušce a aktivnímu zájmu
účastníků, mohli pak oba zkoušející,
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.
a RNDr. Zdenko Staníček, Ph.D.,
předat všem absolventům OSVĚDČENÍ
o získání profesní kvaliﬁkace Manažer
projektu.

„Organizátoři počítali původně s maximálním počtem
15 účastníků. Skutečnost však byla zcela jiná.
Po třicáté páté přihlášce museli přihlašování
z kapacitních důvodů zastavit.“
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OHLASY ÚČASTNÍKŮ LETNÍ ŠKOLY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ 2017
Jsem absolventkou oboru
Automatizace řízení a informatika
na PEF MENDELU a nyní už rok
pracuji jako Software engineer
ve ﬁrmě Red Hat s. r. o.
Nedávno jsme řešili s mým
manažerem, zda bych se chtěla
věnovat i jinému oboru než
programování a domluvili jsme
se na zaměření na projektový
management. V té době jsem
objevila na facebooku PEF
MENDELU pozvánku na Letní
školu Projektového managementu
a ve ﬁrmě jsme usoudili,
že by to pro mne byl dobrý
začátek. Letní škola splnila mé
očekávání, získala jsem nové
znalosti a nyní se je budu snažit
využívat v práci.
Jana Čupová,
Red Hat Czech, s. r. o.

V rámci spolupráce Ústavu projektového řízení, Institutu celoživotního
vzdělávaní a Centra evropského projektování som mal možnosť absolvovať
kurz „Letní škola projektového řízení“. Odbornosť zúčastnených lektorov
v rámci kurzu je určite do veľkej miery nespochybniteľná, avšak rozsah a voľba
odborných tematických okruhov, ktorým bol venovaný priestor, bolo veľmi
ťažké efektívne využiť za tak krátky časový interval, ktorý bol na kurz určený.
Bezpochyby tieto skutočnosti však nesú so sebou odkaz pre zúčastnených, aby
tejto oblasti v ďalšom profesijnom, či súkromnom živote venovali pozornosť
a snažili sa poznatky rozširovať a uplatňovať aj naďalej. Ideu a opodstatnenosť
takýchto kurzov je do budúcna určite nevyhnutné zachovať.
Jakub Michal,
Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU

Jako freelancer se často účastním projektů jako expert na zpracování
a vizualizaci dat využitím MS Excel, případně na konferencích o PM. Abych
svým klientům mohl ještě více pomoci, rozhodl jsem se absolvovat Letní školu
projektového managementu na MENDELU. V rámci 3 dnů, které byly nejen
nabity spoustou informací, ale také praktických workshopů, jsem si podstatně
rozšířil své dosavadní vědomosti o projektovém managementu. Pokud bych se
měl znova rozhodnout, určitě bych letní školu navštívil znova.
Pavel Lasák,
Absolvent VUT, školitel a konzultant MS Excel

Dne 24.–26. 7. 2017 jsem se zúčastnila Letní školy PM. Během těchto tří
dnů jsem navštěvovala semináře o PM, které byly vedeny odborníky z praxe.
Kromě teoretických poznatků jsem si zde procvičila práci v týmu při řešení
konkrétních úkolů, například: WBS, RIPRAN či LRM. Jsem velmi ráda, že
jsem se mohla zúčastnit a získat certiﬁkát, který mohu využít v budoucím
pracovním životě. Všem budoucím zájemcům bych tuto LŠ PM vřele
doporučila.
Veronika Hurbišová,
Absolventka FRRMS

Letná škola mi dodala množstvo nových a užitečných poznatkov a pohľadov
v oblasti projektového plánovania a riadenia projektov. Ďalej mi přiblížila
rolu projektového manažera, teda čo a jako musí riešiť při projekte. Ďakujem
aj lektorom, ktorí vystupovali počas letnej školy. Náplň prezentácií a ich
interpretácia bola na vysokej úrovni. Taktiež hodnotím na výbornú celkovú
organizáciou letnej školy. P.S.: Brno je krásne :-)
Zuzana Csillagová,
študentka doktorandského štúdia, TF, SPU v Nitre

Letní škola PM byla rozdělena
do tří dnů, kdy jsme měli šanci
načerpat informace z oblasti
Projektového managementu.
Letní škola byla přínosem k mé
dosavadní projektové praxi.
V rámci tří dnů na LŠ jsme měli
možnost prakticky vyzkoušet
jednotlivé kroky, které jsou
potřebné při plánováni projektu
a následné využitelné při jeho
realizaci. S organizací a průběhem
LŠ jsem byla spokojena a jsem
ráda, že jsem měla možnost tuto
LŠ absolvovat.
Hana Vránová,
PEF MENDELU
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PÉČE JAKO PODMÍNKA
UDRŽITELNOSTI
NA ZAHRADNICKÉ FAKULTĚ
MENDELU
Zahradnictví, stejně jako i další obory lidské činnosti, zažívá rozmach ve využívání
nejmodernějších technologií. Jejich uplatňování sleduje trend precizního zahradnictví
a směřuje k zefektivňování činností a snižování požadavků na lidskou práci.
Některé aplikace jsou již použitelné v praxi na rodinných zahradách nebo v produkčním
zahradnictví, u jiných je jejich uplatnění podmíněno ještě dalším vývojem, ověřením
a úpravou prováděcí legislativy. Doba jejich běžného uplatnění se však nezadržitelně blíží.
TEXT a FOTO: Martin Dušek, Vladimír Mašán, Ústav zahradnické techniky, Zahradnická fakulta MENDELU
Na Zahradnické fakultě MENDELU se
sídlem v Lednici se v minulém semestru
uskutečnil seminář tematicky zaměřený
na robotizovanou a akumulátorovou
techniku. Tato technika je již běžně
dostupná na trhu pro profesionály, ale
i amatérští zahradníci se s ní začínají stále
více seznamovat. Její použití však má svá
speciﬁka, se kterými je potřebné zákazníky a uživatele seznámit. Této role se ujali
pozvaní zástupci ﬁrmy Husqvarna.
Seminář byl rozdělen na teoretickou část,
ve které se studenti i veřejnost seznámili s historií a vývojem robotizovaných
strojů zmíněné značky a zásadami jejich
nasazení a provozu. V druhé části realizované na plochách Tematických zahrad
Zahradnické fakulty MENDELU si prakticky vyzkoušeli nejen práci se zmíněnou
technikou, ale i s technikou nastupující
kategorie akumulátorových strojů.
Robotické žací stroje jsou mezi veřejností asi nejznámější. Jejich vývoj má
za sebou více než dvacetiletou historii,
která přispěla k jejich bezproblémovému
a bezpečnému provozu. V současné době
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mají robotické žací stroje dominantní
postavení z důvodu rozlohy a významnosti travnatých ploch a intenzity
jejich údržby. Využití naleznou zejména
u intenzivně udržovaných trávníkových
ploch. Hlavní myšlenkou je neustálé
sečení krátkých přírůstků, které propadávají porostem na terén. Díky své nižší
hmotnosti stroj nezhutňuje povrch,
po kterém se pohybuje nahodile tak, aby
nevytvořil koleje a zajistil rovnoměrné
sečení na celé ploše. K dalším výhodám
patří tichý a ekologický provoz. Výbavu
dnes doplňují GPS a internetové moduly
umožňující okamžitou kontrolu stroje
a jeho bezpečné ovládání uživatelem.
Složitost celého stroje nutí jak servisní
střediska, tak realizační ﬁrmy ke vzdělávání svého personálu v oblastech
doposud pro zahradnictví neznámých.
Tempem nárůstu prodejnosti těchto
strojů se zvyšuje poptávka po takovýchto pracovnících, na kterou vzdělávací
proces na Zahradnické fakultě MENDELU
nutně reaguje.

„V současné době mají
robotické žací stroje
dominantní postavení.“
Rozvoj a zavádění robotických systémů
je provázán na moderní konstrukční
provedení, která stále častěji využívají
akumulátorové provedení. V této oblasti

Robotický žací stroj

je vývoj podmíněn zejména legislativním rámcem, který zvyšuje požadavky
na ekologizaci provozu snižováním
emisní zátěže prostředí. Pokrokem v oblasti vývoje akumulátorů se současně
dosahuje vyšší kapacity i kratší doby
jejich nabíjení. Je tak možné využít tento zdroj energie i ve strojích pro údržbu
zeleně, jako jsou křovinořezy, plotostřihy, žací stroje a podobně. V rámci

semináře se tak prezentovaly i stroje
z této kategorie, které byly účastníkům
představeny a prakticky předvedeny.
V závěru bylo možné si stroje vyzkoušet
a porovnat se stroji s klasickými motory. I takto nabyté zkušenosti umožní
účastníkům adekvátně se rozhodnout
při pořizování moderní techniky nebo
při odborné instalaci robotizovaných
žacích strojů u zákazníků.

KALENDÁŘ AKCÍ
GIS DAY 2017
15. 11. 2017
Mezinárodní osvětová událost seznamující laickou veřejnost s geograﬁckými
informačními systémy.
http://www.gisday.cz/

vit poslední trendy a poznatky z dokončování povrchových úprav jednak odborné veřejnosti, odborným pracovníkům
nábytkářských a dřevozpracujících ﬁrem
i zástupcům akademické sféry. Místo
konání Mendelova univerzita v Brně.

30. 11. 2017

KONFERENCE
MENDELNET 2017
8.–9. 11. 2017

Současné trendy v dokončování nábytku
a stavebně-truhlářských výrobků, akce
pořádána společně s Klastrem českých
nábytkářů. Hlavním záměrem je předsta-

24. ročník mezinárodní vědecké konference posluchačů doktorského studia
MendelNet 2017.
https://mendelnet.cz/

WORKSHOP

PEFNET 2017
30. 11. 2017
Konference doktorských studentů.
http://mendelu.cz/28949n-pefnet-2017

VELETRH JOBCHALLENGE
22. 11. 2017
Jedinečná příležitost, jak si najít
skvělý job.
www.jobch.cz
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MENDELU NA NÁRODNÍ
VÝSTAVĚ MYSLIVOSTI 2017
Zástupci Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU reprezentovali univerzitu na druhém ročníku
Národní výstavy myslivosti. Návštěvníci si díky nim mohli prohlédnout různé vzácné trofeje
či historické lovecké zbraně, ale také vyslechnout a shlédnout ukázky trubačů a sokolníků.
TEXT: Blanka Dobešová, Jan Dvořák, Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
V polovině května se konal na brněnském
výstavišti komplex veletrhů zaměřený
na chov hospodářských zvířat, živočišnou výrobu, myslivost a udržitelný
život v krajině. Tento soubor vznikl nově
jako rozšíření celku Národní výstavy
hospodářských zvířat a Národní výstavy
myslivosti. Uvedené veletrhy proběhy
v pavilonech P, G a F. Právě v pavilonu F
byla umístěna Národní výstava myslivosti společně s veletrhem NATUR EXPO
BRNO, v tomto pavilonu se prezentovala
i Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
na společném stánku s Českou technologickou platformou lesního hospodářství
a navazujících průmyslových odvětví

a Školním lesním podnikem Masarykův
les Křtiny.
Expozice o rozloze 100 m2 umožnila vystavit některé raritní trofeje jelena evropského
a srnce obecného ze sbírek a depozitáře
Ústavu ochrany lesa a myslivosti LDF
MENDELU, ale i význačné trofeje z honiteb
Školního lesního podniku Masarykův les
Křtiny, které lákaly k shlédnutí nejednoho
návštěvníka z řad dospělých i malých
obdivovatelů. Velkému zájmu se těšily
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i vystavené historické lovecké zbraně,
např. obojetnice se zámkovým systémem
Lefeaux z dílny A. Lebedy v Praze, vyrobená v sedmdesátých letech 19. století, nebo
třeba jednoranná kulovnice R. Schmatze
v ráži 12,8 mm.
Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
se rovněž prezentovala na hlavním podiu,
kde probíhal po celou dobu konání
výstavy doprovodný program. V pravidelných cyklech mohli návštěvníci na pódiu
Národní výstavy myslivosti shlédnout
a vyslechnout představení Klubu trubačů
LDF či prezentaci Klubu sokolníků při
LDF, kteří představili ušlechtilé myslivecké

tradice a navodili příjemnou atmosféru. Program byl doplněn odbornými
přednáškami o fakultě a o jejím vědecko-výzkumném zaměření s kontextem
na témata myslivosti a ochrany přírody,
dále o studijních programech a o konzultační a odborně poradenské činnosti pro
externí subjekty.
Závěrem lze poděkovat všem, kteří
přispěli k důstojné prezentaci Lesnické
a dřevařské fakulty MENDELU na 2. ročníku tohoto hojně navštíveného veletrhu.
Pro širokou laickou i odbornou veřejnost
se podařilo zajistit velmi poutavou a příjemnou prezentaci fakulty.

MUDr. HANA DÜMLEROVÁ
praktický lékař pro dospělé

MUDr.
HANA DÜMLEROVÁ
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Přijímáme nové pacienty
Preferujeme osobní přístup ke každému pacientovi.
Důkladně vysvětlíme diagnózu i následné kroky.
Měříme hladinu CRP přístrojem, což nám umožnuje okamžité
zjištění míry infekce v těle a nutnost nasazení antibiotik.
Provádíme FOB test, sloužící k prevenci nádorů tlustého střeva.
Jednoduchá registrace bez nutnosti návštěvy předešlého
praktického lékaře.
V objektu se nachází lékárna a ambulance dalších specialistů
pro návaznou péči.
Péče je plně hrazená zdravotními pojišťovnami.
Přijďte a využijte naše služby!

Naším krédem je vstřícný přístup k pacientovi.
2EMHGQHMWH VH QD WHO    Sě¯SDGQÝ Y\XŀLMWH QDģ¯ HPDLORYRX DGUHVX
KDQDGXPOHURYD#RUGLQDFHPHGLFOLQLFF]3Rŀ£GDWRUHJLVWUDFLPıŀHWHLRQOLQH
9¯FHLQIRUPDF¯QDOH]QHWHQDZZZPHGLFOLQLFF]

www.mendelu.cz

