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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
stojíme na prahu nového roku, v němž mnoho
z nás očekává události i změny, doprovázející
naši neutuchající snahu o rozvoj naší
Almae matris – matky živitelky. Rád bych vám
všem připomenul, že právě ona tento rok oslaví
99. výročí založení, jsme tedy pouze několik
měsíců od stých narozenin. Navíc se blíží
také výročí jejího nového názvu, který 24 let
čestně nese, když v roce 1994 převzala jméno
po významném zakladateli genetiky.
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VEJDĚTE, STUDUJTE,
VZDĚLÁVEJTE SE, PŮJČUJTE SI…
MENDELU MÁ NOVOU KNIHOVNU
Tak jsme se všichni dočkali! Po jedenácti měsících nouzového režimu a omezeného provozu
knihovny na MENDELU byla otevřena nová knihovna s důstojnými prostory a s volným výběrem.
TEXT: Vladimíra Perlová
FOTO: AVC MENDELU
Až do letošního roku byla většina knih
uložena ve skladu a čtenářům se musely
donést. Ve volném výběru byly pouze
skripta, knihy v Informačním centru,
knihovně Z a knihovně v Lednici. Proto,
když Ústav vědecko-pedagogických
informací a služeb v roce 2013 získal
dislokačním rozhodnutím prostory
v budově A, které dispozičně navazovaly
na sklady knihovny, bylo od začátku
cílem vybudovat moderní knihovnu s volným výběrem a prostorem pro pořádání
seminářů.

financování, stavební povolení, veřejné
zakázky na projektovou dokumentaci,
zhotovitele stavby, interiérové vybavení.
Během ledna a února letošního roku
dostali prostory knihovny a studovny
stavaři. Knihovna spustila kampaň, aby
si čtenáři půjčili co nejvíce knih a skript
na celý semestr, protože po dobu stavby
byl fond ve skladech nedostupný.

architekta, zástupců fakult a součástí
univerzity přestřihl rektor, prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., slavnostně pásku
a provoz byl zahájen. Při tomto slavnostním aktu obdržela předsedkyně Studentské komory AS MENDELU Bc. Eliška
Matyášová, jako zástupkyně studentů
univerzity, certifikát k přístupu pro bádání a informace prostřednictvím knihovny.

Jako každá stavba, i tato byla s problémy
a změnami harmonogramu, ale výsledek
je tu!

Nastal kolotoč prvních pilotních studií,
ujasňování si koncepce v rámci technických a prostorových možností, zajištění

Studentům byla knihovna slavnostně
předána k užívání jako dárek k Mezinárodnímu dni studentstva. Za účasti

Knihy jsou nyní pořádány oborově
a všechny jsou určeny k půjčování
domů. Do volného výběru byly vyčleněny
nejnovější a nejčastěji půjčované, starší
ze skladu lze objednat. V knihovně jsou
místa k pohodlnému sezení, k dispozici
je seminární místnost a dvě individuální
a dvě týmové studovny.
Přístup do knihovny i studovny se skripty
je z jednoho místa, do studovny projdete
knihovnou. Celý prostor je pokryt Wi-Fi
sítí, k dispozici jsou síťové přípojky, počítače na vyhledávání v katalogu a ve studovně studijní místa s počítači. Vybraná
skripta a knihy si půjčíte buď u obsluhy,
nebo na samoobslužném výpůjčním
zařízení.
Neváhejte se na obsluhu obrátit s jakýmkoliv dotazem nebo námětem, budeme
vděčni za vaše připomínky.
Najdete nás také na 
uvis.mendelu.cz/icuk-aktuality
a na www.facebook.com/
icuk.mendelu/

Slavnostní střihání pásky panem rektorem
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JE DŮLEŽITÉ U STUDENTŮ
ROZVÍJET HOUŽEVNATOST,
ŘÍKÁ PO VZORU G. J. MENDELA
AMERICKÁ VYUČUJÍCÍ
TEDDI FISHMAN
TEXT: Kristýna Kolibová
FOTO: AVC MENDELU
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Výuku na Provozně ekonomické fakultě MENDELU obohatí americká vyučující Teddi Fishman
z Greenville v Jižní Karolíně, která se na konci října zúčastnila mezinárodní, už tradiční akce
PEF MENDELU – International week. Nyní se připravuje na výuku v jarním semestru 2017/2018
a poznává českou kulturu. Proto jsme se ptali nejen na její působení na fakultě, ale také na její
vnímání rozdílů mezi českými a americkými studenty nebo třeba na českou kuchyni.
Proč jste zvolila právě Mendelovu
univerzitu v Brně?
Je mnoho důvodů, proč jsem chtěla
pracovat zrovna na Mendelově univerzitě
v Brně. Zajímá mě například práce v oblasti akademické integrity. G. J. Mendel
se stal lídrem v omezování podvodů, kultivaci bezúhonnosti, sám čelil akademickým výzvám a dál pokračoval v obrovském přínosu pro vědu. Souzním právě
s jeho poselstvím, že je nutné u studentů
rozvíjet vytrvalost a houževnatost.
Jak hodnotíte letošní akci PEF
MENDELU International week?
Jedná se o skvělou příležitost, jak spojit
akademiky, aby diskutovali o společných tématech – pedagogice, technologii – a jak učinit výuku i její hodnocení
smysluplnější. Zvláště oceňuji čas, který
jsme mohli využít k navázání kontaktů.
Doufám, že vzniklá spolupráce povede
v budoucnu k dalším možnostem pracovat společně a sdílet nápady.

„Chci pomoci studentům
s tvorbou závěrečných
prací.“
Jaká je náplň kurzu „Psaní
závěrečných prací“?
Hlavním cílem tohoto kurzu je poskytnout rady, které pomohou studentům
k úspěšné tvorbě jejich bakalářských
a diplomových prací. Chtěla bych jim
pomoci při výběru tématu práce, které
by mělo být ambiciózní, ale zároveň
uskutečnitelné. Dále se v tomto kurzu
budeme věnovat struktuře práce, recenzím literatury a také organizování časového plánu tak, aby potenciální vedoucí
spolupracovali se studenty s důvěrou,
že práci zvládnou zdárně dokončit. Se
studenty probereme také normy akademických citací a nutnou soudružnost
akademického textu. Kurz je koncipovaný jako seminář, jehož hlavním záměrem
je schválení návrhu práce.
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A co si mají studenti představit pod
vaším kurzem „Politická komunikace
v anglickém jazyce“?
Jedná se také o seminář, ve kterém čeští
i zahraničními studenti diskutují o politických ideologiích, o silných a slabých
stránkách různých systémů a forem vlád
a srovnávají různé procesy rozhodování.
„Politická komunikace“ je můj oblíbený
kurz, protože zde nejen učím, ale také se
dozvím spoustu názorů mladých lidí.
Jaké je hodnocení tohoto kurzu?
Studenti musí v kurzu pracovat průběžně, svědomitě a kreativně. Každému studentovi bude přidělený imaginární stát
s určitým souborem charakteristik, které
se odvíjejí z rysů existujících zemí – geografické umístění, přírodní zdroje, populační a demografická statistika, informace o ekonomice dané země a další. Poté
budou mít studenti za úkol představit
nejvhodnější formu vlády pro daný stát,
včetně přesvědčivých argumentů, jelikož
si budou muset vlastní návrh před spolužáky a přede mnou obhájit. Na základě
prezentace a diskuse pak sepíší závěrečný dokument. Hodnocení zohlední jak
prezentaci, tak i závěrečný text.

„Politická komunikace“
je můj oblíbený kurz,
protože zde nejen učím,
ale také se dozvím spoustu
názorů mladých lidí.“

Pro koho jsou kurzy určené – pro
studenty Erasmu nebo české studenty
či doktorandy?
Popravdě necílím na konkrétní studenty, ale mám kurz nastavený tak, abych
mohla reagovat na potřeby aktuálně
zapsaných studentů. Mívám kombinaci
studentů z různých zemí, kteří mají různé znalosti a úroveň anglického jazyka,
proto mi vyhovují semináře v malých
skupinách.

Chtěla byste na Mendelově univerzitě
v Brně vyučovat i v budoucnu?
Zdá se mi, že potenciální spolupráce
s Mendelovou univerzitou v Brně je
takřka neomezená. Když se naskytne
další příležitost, velmi ráda bych se
vrátila.

„Americká vyučující
v Česku/Brně“

Zažila jste kulturní šok?
Nikoli. I když jsou v Česku zvyklosti, které
mě překvapily, například tradice s příchodem Mikuláše, která se mi zdá poněkud
děsivá, většinou si objevování a poznávání užívám. Je tu pro mě více milých než
nepříjemně šokujících překvapení.
Máte ráda tradiční českou kuchyni?
Je toho tolik, co ještě musím vyzkoušet!
Nacházím nové místní pokrmy každý
týden. Moje nejnovější oblíbené jídlo
je žemlovka, i když myslím, že má
spíš slovenský než český původ. Je to,
jako když si dám zákusek k obědu.
Bramboráčky, které se prodávají
na trzích, patří také k mým oblíbeným
jídlům. Nabídka českých polévek je
bohatá a jsou výborné zejména, jak se
venku ochlazuje. Obávám se, že mně
jídla z české kuchyně chutnají přespříliš.
(smích)
Můžete srovnat americké a české
studenty?
Všimla jsem si jednoho rozdílu mezi
českými a americký studenty. Zdá se
mi, že čeští studenti jsou rezervovanější,
nedávají najevo radost na rozdíl od amerických studentů, kteří se usmívají téměř
reflexivně a jsou také velmi hovorní.
Ale vnější výraz rezervovanosti českých
studentů velmi brzy opadne. Jakmile se
do něčeho pustí, jsou stejně nadšení,
zvědaví a dokonce hraví. Takže pokud
jsou nějaké rozdíly, tak v tom že čeští
studenti jsou zdrženlivější, ale když si
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k nim najdete cestu, jsou stejní jako
jejich američtí vrstevníci.

KRÁTKÉ ZPRÁVY

KRÁTKÉ ZPRÁVY

INTERNATIONAL WEEK

REKTORKA MENDELU

Na PEF MENDELU se sešly
tři desítky akademiků ze
zahraničí. Jeden z hostů zde
zůstává učit

Pomyslné žezlo vedení
Mendelovy univerzity v Brně
přebírá žena

„Brno je fascinující
architekturou a lidmi“

Co se Vám líbí na Brně?
Na tuto otázku nemohu jednoznačně
odpovědět, protože je spousta věcí, které
si v Brně můžete oblíbit. Například jsem
nadšená z architektury různých stylů,
z různých období, které jsou vedle sebe
nahodile a přitom příznačně zapadají
do jednoho celku. Při prohlídce města
jsem se dozvěděla, že některé architektonické skvosty města vznikly v důsledku
poškození za války, a to až do neopravitelného stylu. To je samozřejmě smutné,
ale má to právě ten punc, že každý
architektonický styl vyčnívá v kontrastu
s vedlejší budovou. Historie je opravdu
bohatá a hrdost, se kterou se k ní lidé
hlásí, je úchvatná. Mně osobně se nejvíce
líbí, jak je pestré okolí díky množství
hradů. Má uchvácenost je dána faktem,
že tam odkud pocházím, žádné skutečné hrady nejsou. Budovy tohoto města
od středověkých až po ty v rekonstrukci
jsou jako ilustrovaná historie, poznání,
které můžete získat.
Dalším nádherným charakterovým znakem Brna je, že místní zde žijí po staletí,
díky čemuž si město uchovává svou
identitu a také široké spektrum studentů, návštěvníků a cizinců ze všech koutů
světa. Taková multikulturní směs se dá
najít na univerzitách po celém světě, ale
myslím, že bohatá historie Brna a ideální
geografická poloha tento aspekt umocňují. Brno je místem, kde se špičkový
výzkum odehrává doslova ve stínu hradů
na křižovatkách evropských hlavních
měst.
Nejlepší jsou ale na Brně lidé. Od mého
příjezdu potkávám přátelské lidi, kteří
mi jsou ochotni pomoci, i když bojuji
s dorozumíváním v cizím jazyce. I kdyby
Brno nebylo ohromující svými hrady,
architekturou, historií, polohou, univerzitami, lidé z Brna by toto město vždy
dělali zvláštním místem, jak geograficky
tak jeho místem v mém srdci.

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy
univerzity v Brně nalákala téměř 30 expertů z deseti zemí Evropy a USA na mezinárodní událost International Week. Už
druhý ročník této akce se věnoval tématu
Modern methods of teaching. Přibližně
polovina účastníků se zúčastnila výukové
mobility a obohatila tak českou i anglickou výuku na fakultě. Druhá polovina
přijela na školení – sérii odborných
workshopů zaměřených na ekonomická
témata nebo na moderní výukové metody. Velký zájem vyvolal mezi studenty
například program, který se zabýval
plagiátorstvím. Organizátoři jej uvedli při
příležitosti Světového dne etiky.
Spolupráce se zahraničními odborníky
akcí International week neskončila.
Letos poprvé zůstává jeden z hostů
učit po celý semestr na PEF MENDELU.
„Teddi Fishman, která k nám přijela
ze Spojených států, se specializuje
na akademické psaní. Studenti se tedy
naučí, jak psát závěrečné práce,“ uvedl
proděkan fakulty a organizátor akce Tomáš Foltýnek. Kromě psaní závěrečných
prací se akademická posila z USA zaměří
na politickou komunikaci a nabídne také
konverzaci v anglickém jazyce.

Ve středu 18. října 2017 proběhla
na Mendelově univerzitě v Brně volba kandidáta na rektora na období
2018 – 2022. 32 zúčastněných členů akademického senátu rozhodlo ve prospěch
jediné ženy z kandidatury, která obdržela
celkem 21 hlasů, a tedy dalece překonala
ostatní kandidáty. Do čela vedení univerzity byla zvolena 38letá Danuše Nerudová, jakožto první žena v historii rektorů
MENDELU. Profesorka D. Nerudová
nahradí dosavadního rektora L adislava
Havla již 1. února 2018, kdy do své nové
funkce nastoupí po jmenování prezidentem republiky.
Danuši Nerudové je prostředí MENDELU
dobře známé. Na Provozně ekonomické
fakultě (PEF) Mendelovy univerzity v Brně
vystudovala obor hospodářská politika a správa a získala zde magisterský
i doktorský stupeň. Podílela se na vedení
fakulty jako proděkanka a v současnosti
vede na PEF MENDELU Ústav účetnictví a daní. Její vědeckou specializací je
problematika daní a jejich harmonizace
s Evropskou unií.
(red)

(krk)
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OCENĚNÍ
EXCELENTNÍHO VÝZKUMU
AGRONOMICKÉ FAKULTY
Každoročně je v ČR shromážděno asi 60 000 publikačních a nepublikačních výsledků výzkumu
a vývoje. V rámci takzvaného druhého pilíře hodnocení výsledků výzkumných organizací jsou
mezinárodním panelem expertů, čítajícím okolo 20 hodnotitelů, vybrány nejlepší výsledky
výzkumu v daném oboru. Z MENDELU byl při hodnocení v roce 2017 vybrán jako excelentní
výsledek článek “Improved wheat grain yield by a new method of root selection”, nominovaný
v panelu Zemědělské vědy a publikovaný v roce 2015 v časopisu Agronomy for Sustainable
Development. „Velice si tohoto ocenění vážíme a přijímáme ho s velkou pokorou. Máme ještě
spoustu dalších nápadů, snad je vědecká komunita podobně ocení,“ říká jeden z autorů článku
Ing. Tomáš Středa, Ph.D.
TEXT: Pavlína Turečková
FOTO: Tomáš Středa, Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství, Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Kdo se na článku podílel a jak dlouho
vznikal?
Článek je kolektivním dílem týmu z Ústa
vu pěstování, šlechtění rostlin a rostlino
lékařství AF MENDELU. Ing. Anna Heř
manská, Ph.D. byla v době vzniku článku
studentkou kombinované formy doktor
ského studijního programu Fytotechnika.
Dnes působí ve šlechtitelské firmě. Já
působím na ústavu jako odborný asistent
a výzkumem kořenového systému rostlin
ve vazbě na abiotické stresy se zabývám
přibližně 12 let. Otcem původní myšlen
ky je prof. Ing. Oldřich Chloupek, DrSc.,
který byl dlouholetým profesorem
na ústavu a také jeho vedoucím.
Šlechtění je vždy běh na dlouhou trať.
Pro zemědělský výzkum a šlechtění jsou
zásadní především výsledky metod apli
kovaných v polních podmínkách. A na to
se soustředíme. Nepoužíváme oblíbené
modelování (což je v dnešní době pohří
chu často cílem, nikoliv prostředkem,
navíc bez znalosti biologické podstaty
problému), nevyužíváme ani simulace
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podmínek v klimatických komorách. Zís
káme tak jednu generaci semen za rok.
Na získání výsledků jsme pracovali 5 let.
V čem je vlastně váš výsledek výji
mečný?
Vědecký svět je doslova zaplaven ohrom
ným množstvím informací, různých map,
analýz a analýz analýz, které však mají
často jen omezený impakt, ve smyslu
přínosu pro lidstvo. Experti tak ocenili

zejména značný praktický potenciál to
hoto výsledku v globálním měřítku, a to
při šlechtění obilnin na toleranci k suchu
a na vysokou efektivitu hospodaření s ži
vinami z hnojiv. Možná to ode mě bude
znít neskromně, ale je to konečně jedna
z mála konkrétních odpovědí na několik
desetiletí známý a donekonečna ověřova
ný fakt, že s klimatem se něco děje a „co
teď v zemědělství s tím?“. Navíc nabízíme
„smart“ řešení, které se týká nejpěstova

Metoda měření velikosti kořenového systému podle jeho elektrické kapacity umožňuje měřit
i nejjemnější struktury kořenů, jak bylo autory publikováno ve stejném časopisu i pro ječmen
v článku Uncommon selection by root system size increases barley yield
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nější plodiny na světě a které nevyžaduje
nákladné investice.
Co je obsahem a hlavním poselstvím
článku?
Kořenový systém většiny polních plodin,
někdy také nazývaný „skrytá polovina
metabolismu rostliny“, nebyl cílem šlech
titelských programů z důvodu absence
vhodné metody. Oprášili a zmodernizova
li jsme metodu měření velikosti koře
nového systému prostřednictvím jeho
elektrické kapacity, vyvinutou původně
v 70. letech prof. Chloupkem.
Cílem výzkumu bylo opakovaně vyhodno
tit velikost kořenového systému pšenice
seté při selekci v polních podmínkách
a určit její vliv na výnos zrna.
Vzájemně nakříženo bylo šest odrůd pše
nice ozimé ověřených v podmínkách ČR
a výsledné populace byly vysety na poli.
U rostlin ve třetí a čtvrté generaci
a jejich rodičů byla hodnocena velikost
kořenového systému. Výsledky ukázaly
účinnou selekci na velikost kořenového
systému a „doprovodné“ účinky na výnos
zrna. Selekční metoda tak může být po
užita ke šlechtění na toleranci k suchu,
vyšší efektivitu využití vody a hnojiv.
Najde v dohledné době výsledek širší
praktické uplatnění i v ČR?
V tomto ohledu jsem bohužel skeptic
ký. Chybí motivace sáhnout po těchto
k suchu tolerantních materiálech.
Studenty učíme, jak dopady nepříznivých
podmínek omezit, jak se chovat proak
tivně. A oni se mě potom na přednášce,
bavíme-li se o typu odrůdy „výnosově
stabilní“, zeptají: „a proč bych tuto použí
val, když mi ve špatném roce poskytne
průměrný výnos a v dobrém roce jen
nadprůměrný. Přijdu tím o možnost
dosáhnout na kompenzaci“. Jako ze
mědělského pedagoga i jako daňového
poplatníka mě to mrzí.
Dopady agronomického sucha jsou v ČR
navíc lokálního charakteru, sucho přichá
zí nahodile (v suchem zpravidla nejvíce
postiženém území Jihomoravského kraje,
v porovnání s celou ČR, bylo během
posledních 7 let u pšenice 5 let výnosově
nadprůměrných a dva roky byly výno
sově podprůměrné) a sucho v horizontu
týdnů nebo snad měsíců předpovědět
rozhodně nelze. Ohlasy na naši práci tak
očekávám spíše ze zahraničí.

KRÁTKÉ ZPRÁVY

KRÁTKÉ ZPRÁVY

ÚSPĚŠNÝ PROJEKT

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Vědci z MENDELU
a CEITEC VUT se díky
ERC grantu pustí do výzkumu
zefektivnění léčby nádorů

Konference MendelNet
již po čtyřiadvacáté

Pětiletý výzkum odstartuje již 1. led
na 2018, přičemž byl prostřednictvím
prestižního grantu ERC od Evropské vý
zkumné rady podpořen částkou 1,3 mili
onu eur. Získat finance z toho grantu se
ročně podaří zhruba jen 10 % uchazečů
z celého světa, jedná se tedy již nyní
o velký úspěch. V čele výzkumného týmu
stojí profesor Vojtěch Adam. Předložený
projekt uspěl v kategorii Starting grants
mezi více než stem dalších návrhů. Tato
kategorie je určena pro vědecké pracov
níky do sedmi let od ukončení doktorské
ho studia, tudíž podporuje nejen výzkum
samotný, ale také další vědecký růst
oceněného.
A na co se vlastně celý projekt zaměří?
Naváže na již 15 let probíhající výzkum
takzvaných metalothioneinů, což jsou
nízkomolekulární proteiny běžně vázající
kovy jako zinek či měď. Hlavní myšlenkou
výzkumu je dokázat, že nádor specificky
využívá vlastnosti (sub)isoforem metalo
thioneinů vázat kovy, a tím snižuje účin
ky léčiv, které jsou právě na kovové bázi
založeny. Pokud se hypotéza výzkumem
potvrdí, léčba některých typů nádorů by
se mohla až několikanásobně zefektivnit.
(red)

V tradičním listopadovém čase
(8.–9. 11. 2017) se na AF MENDELU usku
tečnil 24. ročník mezinárodní konference
posluchačů doktorského studia s názvem
MendelNet. Výsledky svého bádání letos
prezentovalo v devíti odborných sekcích
téměř 150 mladých vědců nejen z Mende
lovy univerzity v Brně, ale také z dalších
tuzemských a zahraničních pracovišť.
Do příprav konference bylo zapojeno také
pět sponzorujících subjektů (Výzkum
ný ústav pivovarský a sladařský, a. s.,
PELERO CZ o. s., DYNEX TECHNOLO
GIES, spol. s r. o., Hotel Belcredi, BIOMIN
Czech s. r. o.), mediální podporu opět
zajistilo vydavatelství Profi Press s. r. o.
Význam konference připomněl v rámci
zahajovacího projevu děkan Agrono
mické fakulty MENDELU doc. Ing. Pavel
Ryant, Ph.D. Podle jeho slov se jedná
o jedinečnou platformu s významným
mezinárodním přesahem a sílícím pozi
tivním ohlasem. Připomněl, že zásadním
milníkem v historii konference bylo zařa
zení sborníků příspěvků z let 2010–2016
do databáze Web of Science. V rámci
závěrečného ceremoniálu, na kterém pro
běhlo předávání diplomů a cen nejlepším
prezentujícím, zaznělo i pozvání na jubilej
ní 25. ročník konference, která proběhne
na AF MENDELU ve dnech 7.–8. 11. 2018.
Poděkování za hladký průběh konferen
ce patří nejen organizátorům, ale také
všem účastníkům, oponentům, členům
hodnotících komisí a sponzorům, nevyjí
maje Mendelovu univerzitu v Brně a její
Agronomickou fakultu.
Více informací o konferenci lze získat
na www stránkách mendelnet.cz.
(Radim Cerkal)

9

MENDEL GREEN

ABSOLVENTKA FULBRIGHTOVA
PROGRAMU PROPOJILA
MENDELU S ELITNÍMI
AMERICKÝMI UNIVERZITAMI
Na počátku srpna 2017 odjela Ing. Zuzana Ambrožová, Ph.D. z Ústavu zahradní a krajinářské
architektury ZF MENDELU jako první úspěšný stipendista prestižního Fulbrightova programu
v kategorii vědec/přednášející ve svém oboru na kalifornskou univerzitu v Berkeley. Na této
světově proslulé univerzitě stráví také díky podpoře domovského pracoviště celý zimní semestr.
Mezi její aktivity v USA patří pedagogická zkušenost, výzkum v oblasti vzdělávání krajinářské
architektury a v neposlední řadě také propagace Mendelovy univerzity v Brně, navazování
nových kontaktů a spolupráce. Kromě osobností akademického prostředí se však setkává také
s významnými krajinářskými architekty v praxi, mezi něž patří Peter Walker, Laurie Olin či
Martha Schwartz, kteří stojí za oceňovanými projekty světového významu a ovlivňují oborovou
scénu již několik desetiletí.
TEXT, FOTO: Zuzana Ambrožová, Ústav zahradní a krajinářské architektury, Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
V rámci svého výzkumného projektu, v němž srovnává výukové metody
nejprestižnějších programů v daném

Interview s Laurie Olinem v jeho studiu
ve Philadelphii
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oboru, dosud Zuzana Ambrožová osobně
navštívila Harvard University, University
of Virginia či University of Pennsylvania.
Součástí každého z pobytů bylo osobní
setkání s vedoucími představiteli oboru
za účelem interview, návštěva výukového
prostředí s představením zázemí univerzity (knihovny, ateliéry, archivy, pracovní kolektiv, externí pracoviště apod.)
a především samotná účast na výuce
kreativních předmětů (ateliérové kritiky).
Díky těmto nadstandardním kontaktům
se jí podařilo dohodnout spoluautorství
v oblasti publikačních výstupů. Dále byla
zahájena diskuze nad dalšími možnostmi
spolupráce, např. v podobě letních škol,
společných workshopů, či výměnných
pobytů studentů. Důležitou součástí jednání byla také účast amerických přednášejících na světově významné konferenci
ECLAS (European Council of Landscape
Architecture Schools), která se bude

konat v roce 2021 právě na půdě Mendelovy univerzity v Brně.
Obor Zahradní a krajinářská architektura
Mendelovy univerzity v Brně je studiem plně uznávaným Českou komorou
architektů (ČKA). Má dlouholetou tradici
a díky svému personálnímu zázemí
a umístění (Lednicko-valtický areál) patří
mezi památky UNESCO. Má také vysoký
potenciál stát se evropsky významnou
vzdělávací institucí v tomto oboru. Nejdůležitějšími profilovými předměty jsou
zde tzv. ateliéry, kde se student setkává
s plánováním, navrhováním a projektováním. V tomto ohledu je velmi cenné také
zapojení Zuzany Ambrožové do přímé
ateliérové výuky na UC Berkeley.
Ačkoliv je evropský systém vzdělávání
obecně od amerického odlišný, výukové
metody krajinářské architektury v USA
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KRÁTKÉ ZPRÁVY
ÚSPĚCH DIPLOMOVÉ PRÁCE

Úspěch studentky ZF v soutěži
diplomových prací
Studentka ZF MENDELU Ing. Lenka
Sochorová (roz. Tomášková) se v letošním roce zúčastnila soutěže „Věda pro
zemi 2017“, kterou pod záštitou ministra
zemědělství vypsalo Národní zemědělské
muzeum.
Se svou prací „Studium antioxidačních
látek u hroznových semen“ se umístila,
společně s dalšími dvěma studentkami
(z ČZU a UJEP), na 1.–3. místě v kategorii
nejlepších diplomových prací.
Více informací o soutěži naleznete
na stránkách:
https://www.nzm.cz/veda-a-vyzkum/
veda-pro-zemi
(zf)
University of California, Berkeley

i s jejich rozmanitostí jsou aplikovatelné
velmi dobře také u nás. Nezbytným předpokladem inovace vzdělávání krajinářské
architektury v ČR je jeho srovnání se
světovým kontextem, kde právě americké
univerzity patří k těm nejvýznamnějším
a nejprogresivnějším. Toto srovnání
dále umožní reálný náhled na možnosti
inovace jednotlivých předmětů i celého
studijního programu se všemi přidruženými aspekty (praxe, soutěže, spolu-

Přednáška dr. Ambrožové v Českém centru v NYC

práce s externisty a institucemi apod.)
a umožní také sestavit strategii pro vznik
zcela nového konkurenceschopného mezinárodního programu, samozřejmě plně
vyučovaného v anglickém jazyce. Mezinárodní program krajinářské architektury
umožní příliv zahraničních studentů
na Mendelovu univerzitu v Brně a díky
interakci českých studentů se zahraničními také vznik hodnotné komunikační
oborové platformy, která v současné
době v českém prostředí chybí.
Samotné Fulbrightovo stipendium má
u nás i ve světě vysokou prestiž, což
umožnilo dr. Ambrožové svůj obor a jeho
výuku na Mendelově univerzitě v Brně
představit také newyorskému publiku.
Její přednášku zorganizovala Společnost
pro vědu a umění (SVU) ve věhlasné
Bohemian National Hall na Manhattanu
v New Yorku.
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O NAVAZOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ
ČÍNSKO-STŘEDOEVROPSKÉ
UNIVERZITNÍ SPOLUPRÁCE
Ningbo je na Čínu malé, tři a půl milionové provinční městečko 200 km od Shanghaje.
Z původně rybářské osady se v druhé polovině 20. století město stalo významným obchodním
přístavem a rovněž sídlem několika univerzit. Ve dnech 8. až 11. června 2017 se zde uskutečnilo
pásmo akcí pro rozvoj spolupráce Číny a středo- a východoevropských (CEE) zemí. Součástí
těchto představení byly i akce zaměřené na spolupráci ve vzdělávací oblasti, především
na mobility studentů i akademických pracovníků. Co všechno tento zajímavý týden přinesl?
TEXT, FOTO: Jiří Schneider, Ondřej Mocek, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně

Noční Ningbo
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China – CEEC Mayor Summit

Vše zahajoval summit představitelů
měst a regionů s prezentacemi inspirativních (bezplatná veřejná doprava
v Talinu) i kontroverzních (říční vodní
cesty v Chorvatsku) myšlenek a projektů. Za Českou republiku se prezentoval
Moravskoslezský kraj a Kladno, které je
jedním z evropských partnerů města
Ningbo. Čínská strana prezentovala
především přínosy obchodní spolupráce
a zájem o její další rozvoj.

2nd China – CEEC Business
School Summit and
“Belt and Road” Countries
Forum on International
Business Education

Střetnutí zaměřené na vytvoření
sdružení ekonomických vysokých škol,
fakult, případně ústavů. Cílem mítinku
bylo především založení společenství
ekonomických škol a intenzifikace
jejich spolupráce v rámci výměnných
vzdělávacích aktivit navazující
na ekononomické partnerství Belt
and Road.

China – Czech Education
Cooperation Round Table

Akce zaměřená především na vzájemné
česko-čínské prohlubování vzdělávacích mobilit akademických pracovníků
i studentů. Kromě FRRMS MENDELU se
prezentovaly např. Karlova univerzita, Vysoká škola ekonomická v Praze nebo soukromá Vysoká škola finanční a správní.
Řada českých univerzit již má praktické
zkušenosti s výukou čínských studentů
nebo se spoluprací v rámci Konfuciova
institutu. Z čínských institucí se zde
představila mj. China Academy of Art.
Akce se zúčastnila i paní Klára Jurčová,
zástupkyně velvyslance České republiky
v Pekingu. Ta v rámci osobních rozhovorů vyjádřila a přislíbila podporu rozvoje
aktivit MENDELU a FRRMS v Číně.

Bilaterální jednání s Zhejiang
Wanli University

Závěrečným bodem našeho programu
byla bilaterální jednání s prorektorkou
Zhejiang Wanli University a děkankou
Foreign Languages College prof. Lili Mo.
Hlavními tématy byly příprava společné-

oblastí spolupráce mezi Mendelovou
univerzitou v Brně, její Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií
a čínskými vysokými školami. Kromě
vlastního potenciálu rozvoje česko-čínské spolupráce pak proběhla i jednání
s dalšími účastníky z České republiky,
Slovenska, Srbska při hledání společného
uplatňování zájmů v Číně a výměně zkušeností, které zde tyto instituce již mají.
FRRMS MENDELU tak posunula tendence
Mendelovy univerzity v Brně v otázce
čínské spolupráce zase o kousek dál. Již
zmíněná a vydařená letní škola se ukázala být skvělou příležitostí jak propagovat
naši univerzitu v regionu. Dobré vztahy
s čínskými partnery mohou přinést
nejen FRRMS ale i ostatním součástem
pozitivní přínos jak v oblasti vzdělávání,
tak i na vědeckém poli, kterého by bylo
škoda nevyužít.
A vlastní dojmy? Vše bylo pojato v pom
pézním ohromujícím duchu, který
odkazoval na neskrývané megalomanství
zakotvené v čínské mentalitě. Je proto

Pohled na veletržní ruch

ho výzkumného programu, možnosti zapojení akademiků z FRRMS do výukových
programů na Wanli University a rovněž
možnosti rozvoje publikačních aktivit. Již
realizovaným výsledkem byla Summer
school – Understanding the Central
Europe in 21st Century, která proběhla
v červenci (nejen) v Brně.
Velmi intenzivní týden přinesl především
navázání kontaktů a rozšíření možných

velmi dobré mít stále na paměti naši
vlastní kvalitu, historii a celkovou hodnotu, která z nás dělá rovnocenné partnery
a spolupracovníky.
V případě zájmu o bližší
informace a spolupráci se
můžete obrátit na proděkana pro
pedagogiku FRRMS MENDELU
Mgr. Ondřeje Mocka, Ph.D.
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LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
NA UNIVERZITĚ TŘETÍHO VĚKU
A JEJÍ VÍTĚZOVÉ
Univerzita třetího věku MENDELU letos vyhlásila pro své posluchače literární soutěž s názvem
„U3V nemá vrásky“. Úkolem soutěžících bylo napsat literární dílo jakéhokoliv žánru, které je
spojené s nabídkou vzdělávání na U3V MENDELU a zachycuje její atmosféru.
TEXT: Martina Urbánková, Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně
FOTO: Univerzita třetího věku Mendelovy univerzity v Brně

Vítěze soutěže slavnostně oznámila vedoucí U3V MENDELU Mgr. Lenka Kamanová na Dni seniorů, který
proběhl 19. 10. 2017. A kteří soutěžící získali za svou literární práci vavříny?
1. místo:

Ing. Drahomíra Prokešová s dílem
Přes vzdělání na U3V vede cesta k poznání a Ing. Bořivoj Sedlák s reportáží
Terénní cvičení na U3V MENDELU

2. místo:

Ing. Maria Saláková s dílem
Nevím čím začít!

3. místo:

Radmila Kudlová s básní Kamarádi
a paní Marie Malá se souborem povídek Dva sny.

Vítězům soutěže srdečně blahopřejeme a děkujeme také všem soutěžícím za zaslané příspěvky.
Jaký byl pro jednu z vítězek literární soutěže Drahomíru Prokešovou návrat na její Alma mater a do školních lavic?
Jak se od dob jejího studia proměnila Mendelova univerzita v Brně? To všechno si můžete přečíst v jejím článku.

Přes vzdělání na U3V vede cesta k poznání
TEXT: Ing. Drahomíra Prokešová

Se smíšenými pocity jsem se přihlásila
na Univerzitu třetího věku Mendelovy
univerzity v Brně, neboť moji Alma Mater
jsem opouštěla po promoci a nedoufala jsem, že v budoucnu se vrátím
znovu do učeben. Po prvním vstoupení
na akademickou půdu v seniorském věku
jsem vzpomínala nostalgicky na pana
profesora Šebánka, pana profesora Povolného a další přednášející, kteří se nás
snažili naučit poznávat naši flóru, faunu
a základy ekonomie. Bohužel s přibývajícími léty část znalosti mizí, což jsem
zjistila hned při úvodních přednáškách.
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Uvědomila jsem si, že přes vzdělání vede
cesta k poznání, takže zvesela jsem začala obnovovat bývalé znalosti a získávat
nové poznatky.
Zjišťuji rozdíl mezi mládím a pokročilým
věkem. V rámci řádného studia jsem byla
ráda, že se blížil konec přednášky, za což
se dnes bývalým vyučujícím dodatečně
omlouvám, dnes bych přivítala ještě
hodinu navíc. Velmi si vážím u našich
přednášejících, s jakou ochotou vlídně
zodpovídají naše dotazy. Jedno se mění,
v mládí jsme probírali přednášky v hos-

podě u pivního moku a zkoumali vliv
vitamínů skupiny B na mladý organismus, nyní provádíme rozbor blahodárného účinku vína na seniory v Akademické
vinárně. Každoroční konzumací burčáku
zahajujeme začátek akademického
univerzitního roku a tím si ověřujeme
získané teoretické poznatky v praxi.
S velkou láskou každoročně pravidelně
navštěvujeme Arboretum ve Křtinách
a Arboretum v Řícmanicích, ve kterých
se nám s nesmírnou trpělivostí věnují
pracovníci Mendelovy univerzity v Brně

  MENDEL GREEN

Slavnostní předání ceny jedné z vítězek literární soutěže Drahomíře Prokešové

a jejího Školního lesního podniku Křtiny,
kteří nás učí poznávat jednotlivé dřeviny.
S úctou a nesmírnou pokorou v duchu
i nahlas děkujeme našim předkům, kteří
se zasloužili svými znalostmi a usilovnou
prací o tento krásný kout naší země a vážíme si všech současných pracovníků,
kteří se o arboreta starají a současně novými výsadbami jejich plochu obohacují.
Velkým zážitkem je poslech nádherné
hudby trubačů v lesích Mendelovy univerzity v Brně a na vánočním koncertu
v prostorách auly.
K našim pravidelným zastavením patří
návštěva Lednicko-valtického areálu, kdy
prohlídkou vánoční výstavy Rybničního
zámečku zahajujeme Vánoce, velikonoční
výstava nám přiblíží Velikonoce.
Návštěvami výstav se seznamujeme
s prací vyučujících a studentů
Zahradnické fakulty MENDELU
a obdivujeme vytvořenou krásu, kterou
naše šikovné posluchačky zachytí
ve fotografiích. Po exkurzi a prohlídce
kouzelných zahrad se vracíme šťastni
domů se slovy: „Já se sem vrátím“
a poznámkou patřící k našemu věku:
„Snad ještě příští rok zvládnu nastoupit
do vlaku“.
Každoročně navštěvujeme výstavy v Botanické zahradě a arboretu MENDELU.

Nezapomenutelným zážitkem byla výstava živých a líhnoucích se motýlů, a to
i pro naše vnoučata. Opět se neubráním
vzpomínkám, jak jsme zde před téměř
40 lety s bývalými spolužáky se smíchem
pleli, okopávali tato místa. Velmi mne
těší, že pohled na současné arboretum
svědčí o jeho rozvoji.
Při prohlídce areálu vidím, že budovy
Mendelovy univerzity v Brně prošly
výraznou proměnou a nesmírnou
modernizací. Vidím, že nové moderní pavilony jsou citlivě zasazené do prostoru
bývalé Vysoké školy zemědělské v Brně.
V porovnání s bývalým studentským
životem se mně však zdá, že zde ubývá
studentů zemědělců, kterým voněla
chlévská mrva, skot a měli v sobě lásku
k půdě. Časy se mění. Naopak jsem hrda,
že univerzita má v názvu jméno Gregora
Johanna Mendela, který svými pokusy
přesáhl rozměr evropského významu.
Velmi oceňuji, že pracovnice U3V zařazují
do programu studia terénní cvičení,
která velmi vhodným způsobem doplňují
teoretické poznatky získané při přednáškách. Velkým zážitkem bylo terénní
cvičení v krásných lesích v Bílovicích
nad Svitavou, které zajistily pracovnice
ve spolupráci s Fakultou regionálního
rozvoje a mezinárodních studií MENDE-

LU. Dále bych si přála, aby do programu
U3V bylo zařazeno více terénních cvičení
v lese. Zajímavý byl tematický blok nazvaný České historické zahrady, který byl
doplněn exkurzí na místě. Mým velkým
snem je, abychom v rámci akcí pořádaných klubem U3V MENDELU ve spolupráci se Zahradnickou fakultou MENDELU
uskutečnili exkurzi do italských zahrad.
Velkým přínosem jsou pro nás všechny
i krátkodobé kurzy zejména cizích jazyků
a práce s počítači, neboť výpočetní
technika je neustále před námi. Oceňuji
založení Klubu U3V MENDELU v roce
2004, na jehož založení jsme snad úspěšně navázali. Snahou Klubu U3V je zajistit
naše setkávání ve volném čase mimo
areál univerzity, která doplňujeme turistickými výlety, exkurzemi po památkách
naší země, různými terénními cvičeními,
návštěvami koncertů, komentovanými
prohlídkami míst, která nás zaujala.
Akce zajišťujeme dobrovolně za podpory
pracovníků ICV MENDELU. Velmi oceňuji
uvedené aktivity, neboť akce pořádané
Klubem U3V MENDELU vydatně přispívají
k přání nás všech, to je obohatit seniorský věk novými vědomostmi. Závěrem
chci sdělit, že současné studium na U3V
na Mendelově univerzitě v Brně považuji
za návrat k jejím kořenům. Vivat moje
Alma Mater.
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ROZHOVOR
S KAMILEM PROKEŠEM,
SOMMELIÉREM ROKU
Přesně rok studoval a intenzivně se připravoval. Cestoval a ochutnával vína, kávy, ale třeba
i čokolády. Celoroční dřina se vyplatila. Kamil Prokeš se stal vítězem jubilejního 20. ročníku
Bohemia Sekt Trophée. A jen o pár dní později přidal i první místo z mistrovství slovenského.
Kamil Prokeš je absolvent oboru vinohradnictví a vinařství na Mendelově univerzitě v Brně.
Působí jako odborný asistent na Ústavu vinohradnictví a vinařství Zahradnické fakulty
MENDELU, jako lektor na Vinařské akademii ve Valticích, v Národním vinařském centru
a Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU (ICV MENDELU). Je držitelem senzorických
zkoušek, člen Unie enologů ČR a Komise expertů ministerstva zemědělství na SZPI pro hodnocení
a zatřiďování vín. Je majitelem osmi českých a jednoho světového rekordu v sabrage (sekání
sektů). A s bratrem navíc před dvěma lety založil vlastní vinařství.
TEXT: Jiří Pokorný

Kamil Prokeš – Sommelier roku 2017

16

ROZHOVOR  MENDEL GREEN

Jak jste se dostal k sommeliérství?
A co Vás na něm nejvíce baví?
V podstatě náhodou, chtěl jsem zkusit
jednu soutěž a zaujalo mne to natolik, že
se tomu věnuji doteď. A co mě na tom
nejvíce baví? Především poznávání no
vých vín, alkoholických i nealkoholických
nápojů, kávy a čaje.
Co všechno se v soutěži posuzuje?
Jako první jde na řadu vědomostní test.
Většinou je sommeliér považován jen
za odborníka přes víno, ale to v testu
tvoří jen přibližně polovinu otázek.
Zbytek se týká kávy, čokolády, čaje,
doutníků, nealkoholických i alkoholických
nápojů. V tom všem se musí sommeliér
orientovat. Po testu následovala slepá
degustace tří vzorků – šumivého, bílého

„Ačkoliv o víně z nějakého
místa člověk slyší
padesátkrát nebo stokrát,
teprve až to místo uvidí
na vlastní oči a ochutná
zdejší víno i se snoubením
s regionálními potravinami,
tak mu ta skládačka
zapadne do sebe.“

rodinný archiv KP

a červeného vína. Museli jsme udělat
jejich komplexní popis, což zahrnuje
32 různých charakteristik ve vzhledu,
vůni i chuti. Určuje se, jestli je víno při
pravené k pití, jestli má nějaký potenciál
zrání, stanovuje se přibližná cena, odrů
da, původ vína i to, s čím ho budeme

snoubit, při jaké teplotě ho budeme
podávat a v jaké skleničce.
Co musí člověk umět, aby v tom byl
nejlepší?
Musí důkladně ovládat propojení teorie
a praxe. Hodnotí se asi šedesát krité
rií – od přivítání hostů, představení se,
zjištění, kdo bude ochutnávat. A všech
ny úkony obsluhy se dělají zprava. Jen
s jedinou výjimkou – když víno předsta
vujete. Vysvětlujete, jaké je víno odrůdy,
z jaké je oblasti, jaký má přívlastek, a to
nějakou dobu trvá. Pak stojíte zleva,
abyste případně nepřekáželi číšníkovi,
který zakládá na stůl pokrmy. A pak jsou
tu další kritéria, jako je nehlučné otevření
láhve, neuchycení korku rukou ale přes
příručník, malé ochutnání vína sommeli
érem nebo naservírování korku hostům,
aby si také mohli přivonět. A jsou tam
samozřejmě i minusové položky, když
se vám podaří víno vylít na stůl nebo
přelijete hostovi skleničku.
Jak se na takovou soutěž trénuje?
Základem jsou kurzy sommeliérství,
které pořádá také ICV MENDELU
(17. a 18. 1. 2018). A také samostudium.
Musíte tedy otevřít stovky lahví, než si
troufnete jít na mistrovství?
Dá se to tak říci. Zároveň je důležitá i jis
tota v servise. To znamená, že víte, jaké
víno servírujete a jak ho máte uchovat.
Jako vinař se snadno dostanete k vínu,
ale co kávy a čokolády nebo takové
doutníky?
Tady mi příprava trvala daleko déle. Není
to úplně segment sommeliérství, kde se
pohybuji každý den. Ale informací už je
dnes relativně hodně a vzorky se u nás
dají snadno sehnat. Jen je potřeba se
v tom zorientovat a využít každé příle
žitosti. Například návštěvy ochutnávek
snoubení čokolády. Pokud jde o doutníky,
tak ty se dají hodně teoreticky naučit.
Důležité je snoubení doutníků a nápojů
tak, aby sommeliér mohl zákazníkovi
nabídnout tu správnou variantu propoje
ní chutí.

Může být v tomto oboru úspěšný
každý, nebo je potřeba mít speciálně
vyvinuté chuťové buňky?
Ano dá se říci, že mají výhodu senzoric
ky nadaní jedinci, ale může to dokázat
každý. Jen je potřeba se vzdělávat.

I degustace se dá naučit. Všechny disci
plíny v sommeliérství jsou o vzdělávání
a o tréninku.
Nemohu si odpustit jednu otázku.
Jistě znáte film Křidýlko nebo stehýnko, kde Louis de Funès, co by Charles
Duchemin, přijde o chuť, ale přes to
na základě barvy a vůně přesně uhádne druh vína včetně ročníku a vinařství
odkud pochází. Je to vůbec možné?
Ano, ale musíte to víno znát. Během
soutěže Vám například přinesou tři vína,
která pocházejí z Chile, Španělska a Itálie
a vy musíte určit o jaká vína se jedná
a případně určit, z které oblasti pocháze
jí a bez znalosti těchto vín je to složitější.
Takže se k tomu člověk musí propít?
Vlastně ano. Ale z praxe vím, že je důležité
nejen vína ochutnat, ale také navštívit
oblast, ze které pocházejí. Ačkoliv o víně
z nějakého místa člověk slyší padesátkrát
nebo stokrát, teprve až to místo uvidí
na vlastní oči a ochutná zdejší víno i se
snoubením s regionálními potravinami,
tak mu ta skládačka zapadne do sebe. Te
prve potom člověk pochopí styl toho vína.
Jaká vína máte nejradši?
Především suchá a šumivá vína a šam
paňské. A z těch klasických vín je pro
mě srdcovou odrůdou Rulandské modré.
Moravské i francouzské z oblasti Bur
gundska.
A existuje nějaké konkrétní víno, kterého si osobně ceníte nejvíce a pokud
ano, tak jaké?
Ano, takový žebříček existuje, ale stále
se mění v závislosti na nových vzorcích,
které ochutnáte, takže nelze jednoznačně
říct, že právě toto víno je to nejlepší.
Co Vás teď v nejbližší době čeká?
Určitě příprava na mezinárodní somme
liérské sympozium, které bude příští
rok v říjnu v Číně. Bude potřeba ještě
spoustu věcí dopilovat. V Číně jsou
oblíbená francouzská vína, takže se
bude hodně mluvit o nich. A taky bude
sympozium zaměřeno více na destiláty,
čaj a kávu. A samozřejmě budu muset
dostudovat čínské vinařství, jejich vinař
ské oblasti, typické odrůdy.
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První rektorský řetěz VŠZ v Brně, 1934
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INSIGNIE MENDELOVY
UNIVERZITY V BRNĚ
Insignie by měly symbolizovat legitimitu osoby zastávající danou funkci a určitou hodnost či
postavení. Univerzitní insignie jsou odznaky hodnosti akademických hodnostářů a výrazem
tradic vysokých škol. Nejdůležitějšími insigniemi jsou pečeť, rektorská a děkanská žezla a medaile
zavěšené na řetězech akademických hodnostářů, kteří je nosí při univerzitních ceremoniích.
Různorodostí svého provedení se jimi odlišují jednotlivá vysoká učení a odlišnými symboly se
rozeznávají v rámci jedné vysoké školy též její řídící orgány (rektor, prorektoři) a děkani.
TEXT: Alena Mikovcová

První kolekce insignií Vysoké školy
zemědělské v Brně, 1934–1935
Akademické insignie byly v minulosti
nejčastěji získávány darem. Také Vysoká
škola zemědělská v Brně (VŠZ) získala
pro své akademické hodnostáře první
insignie z výtěžků sbírky uspořádané
k tomuto účelu. První návrhy na zhotovení rektorského řetězu, který měl
být použit v roce 1929 při jubilejních
oslavách 10. výročí založení VŠZ, se
nerealizovaly pro nedostatek finančních
prostředků. Z iniciativy profesorského
sboru byl v roce 1931 založen „Fond

pro rektorské a děkanské insignie“, který
byl rozmnožován dary příznivců a přátel
školy (velkostatkář František Harrach, ministr školství Dr. Milan Hodža, prof. Julius
Stoklasa, rada ministerstva zemědělství
Dr. Edvard Reich), jednotlivých profesorů
a docentů (prof. Josef Opletal, doc. František Bernard) a absolventů (Klub přátel
československých zemědělských inženýrů, Zájmová skupina lesních inženýrů).
Stříbrné pozlacené insignie, řetěz rektorský a dva řetězy děkanské, zhotovila
dle vlastních návrhů v letech 1931–1934
firma Alois Tengler, závod umělecko-prů-

myslové práce ze stříbra, mědi a bronzu, Praha. Rektorský řetěz byl poprvé
použit při slavnostní inauguraci rektora
prof. Dr. Ing. Václava Nováka v roce
1934, děkanské řetězy o rok později
při uvedení prof. Dr. Ing. Aloise Tichého
do rektorského úřadu. Insignie měly
po okupaci Československa nacistickým
Německem pohnuté osudy. Po atentátu
na zastupujícího říšského protektora
R. Heydricha byl vydán výnos o zabavení
majetku, zařízení a úschov českých vysokých škol u bank a peněžních ústavů.
Staré insignie zabavil kurátor Německé
vysoké školy technické v Brně Dr. Helmut
Leitmeyer, který současně zastával funkci
komisaře uzavřených českých vysokých
škol. Na německé technice zůstaly uloženy až do osvobození města Brna v roce
1945. Po válce byly vyhledány a slavnostním aktem VŠZ navráceny společně
s druhou kolekcí insignií.

Druhá kolekce insignií Vysoké školy
zemědělské v Brně, 1939

Rektorský řetěz VŠZ v Brně, 1939

Rektorský řetěz VŠZ v Brně, 1969

Akademičtí hodnostáři ostatních brněnských vysokých škol byli vybaveni výpravnými řetězy, žezly i taláry, avšak škola neměla finanční prostředky na jejich
pořízení. Zásluhou honorovaného docenta zemědělského družstevnictví na VŠZ
a předsedy ústředního svazu českých
hospodářských družstev Brnosvazu Františka Wenzla se v prosinci 1938 rozhodla
představenstva Brnosvazu, ústředního
svazu českých hospodářských družstev
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z ničených válečnými událostmi, byly
insignie v trezoru kvestury Masarykovy
univerzity až do listopadu 1947, kdy byly
převzaty do trvalé úschovy školy.

Třetí kolekce insignií Vysoké školy
zemědělské v Brně, 1969

Třetí soubor insignií si pořídila VŠZ při
příležitosti oslav 50. výročí svého trvání.
V roce 1969 byly zhotoveny ze zlaceného
bronzu nové řetězy rektora, prorektorů
a děkanů fakult. Podle návrhů akademického sochaře Miloše Axmana insignie
vyrobilo Ústředí uměleckých řemesel
v Brně v provozovně Umělecké pasířství
B. Studený. Medaile na řetězech jsou
dílem akademického sochaře Václava
Adolfa Kovaniče, jejich ražbu provedla
Státní mincovna v Kremnici. Řetěz děkana veterinární fakulty byl v roce 1969
předán obnovené Vysoké škole veterinární v Brně.

Doplňující insignie

Zahradnická fakulta sídlící v Lednici
na Moravě při svém založení v roce 1985
zvolila odlišné výtvarné provedení svých
insignií. Návrhy řetězu i žezla zhotovil
akademický sochař Slavomír Čermák
v roce 1986. Insignie umělecky ztvárnil
v letech 1987–1989 mistr uměleckých
řemesel Jaroslav Náprstek prostřednictvím Českého fondu výtvarného umění
v Praze.
Současný rektorský řetěz Mendelovy univerzity v Brně

v ČSR v Brně a Moragra, obchodního
ústředí hospodářských družstev v Brně,
věnovat škole kolekci nových insignií jako
dar moravského družstevnictví k 20.
výročí ČSR a 40. let trvání Brnosvazu. Návrhy řetězů ztvárnil profesor 3. průmyslové školy v Brně Jan Růžička, návrhy žezel
vznikly v dílně profesorů brněnské Školy
uměleckých řemesel Jana Lichtága a Jiřího Auermüllera. Insignie ve zlaceném
bronzu odborně provedla v roce 1939
firma Ladislav Zelinka a Karel Padělek,
pasířství a kovotlačitelství, Brno.
Nová kolekce insignií byla dohotovena
koncem roku 1939 a v důsledku uzavření
českých vysokých škol již VŠZ nebyla
předána. Oficiálně je převzala do úschovy
Moravská jednota záložen a raiffeisenek
a družstev (nástupce Brnosvazu) v červenci 1940. Družstevní centrála je ukrývala společně se starými insigniemi v tichosti ve svých pokladnách až do května
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1942. Po atentátu na zastupujícího
říšského protektora R. Heydricha, kdy byl
vydán výnos o zabavení majetku, zařízení
a úschov českých vysokých škol u bank
a peněžních ústavů, byly uschované insignie v červenci 1942 převzaty německými
zástupci města Brna vládním komisařem
Oskarem Judexem a starostou W. Czernym k „věrné ruce“. Zabavené insignie
měly být zachovány německému Brnu,
proto byly uschovávány v hlavní městské
pokladně. Díky svědomitosti a pečlivosti
českých městských úředníků a zřízenců
byly všechny předměty s výjimkou 6
velkých bronzových figurálních plaket
zachráněny. Šťastně zachráněné insignie
byly odevzdány moravskými družstevními
centrálami slavnostním aktem Vysoké
škole zemědělské při první poválečné
doktorské promoci a slavnostním prohlášení nových zemědělských a lesnických inženýrů v srpnu 1945. Vzhledem
k poválečné obnově budov VŠZ v Brně,

Na výtvarné řešení druhé kolekce
insignií navázal návrh na insignie
Provozně ekonomické fakulty. Symbolika
původního děkanského řetězu,
zhotoveného v souboru insignií v roce
1969, již neodpovídala pedagogickému
a vědeckému zaměření fakulty. Provozně
ekonomická fakulta také neměla vlastní
žezlo. Proto se její vedení rozhodlo
pořídit si při příležitosti 40. výročí vzniku
fakulty nové insignie. Řetěz zhotovil
v roce 1999 podle návrhu akademického
sochaře Josefa Úprky mistr uměleckých
řemesel Pavel Strakoš z Pasířství
Hradec nad Opavicí. Medaile byly raženy
v Bižuterii Jablonec. Návrh a vlastní
realizace děkanského žezla jsou dílem
akademického sochaře Josefa Úprky
z roku 1997.

Současné insignie

Současné insignie byly vytvořeny podle
uměleckého návrhu akademického sochaře Michala Vitanovského. Akademické
řetězy vyrobila firma TRIGA-K.

HISTORIE  MENDEL GREEN

Doplňující insignie – děkanský řetěz
Zahradnické fakulty VŠZ v Brně

Původní rektorské žezlo

Současné rektorské žezlo

Současné žezlo Agronomické fakulty
Mendelovy univerzity v Brně

Současné žezlo Lesnické a dřevařské fakulty
Mendelovy univerzity v Brně

Současné žezlo Provozně ekonomické fakulty
Mendelovy univerzity v Brně

Současné žezlo Zahradnické fakulty
Mendelovy univerzity v Brně

Současné žezlo Fakulty regionálního rozvoje
a mezinárodních studií
Mendelovy univerzity v Brně

Současné žezlo Institutu celoživotního
vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně
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MENDELOVA UNIVERZITA
NA POLI EKONOMICKÉ
DIPLOMACIE
Ve dnech 18.–26. května navštívila téměř dvacetičlenná delegace se zástupci Mendelovy
univerzity v Brně významnou vinařskou oblast Cape Winelands v západním Kapsku,
v Jihoafrické republice. Tato mise byla iniciována a organizována FRRMS MENDELU v Brně
a vychází z dlouhodobé a vitální spolupráce univerzity s akademickou sférou v Jihoafrické
republice. Do Jihoafrické republiky se vypravili odborníci ze tří fakult MENDELU, zástupci
podnikatelského sektoru a politické reprezentace Jihomoravského kraje.
TEXT: Ivo Zdráhal, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně
FOTO: Martin Hrabálek

Setkání s její excelencí Helen Zille, premiérkou Západního Kapska

Vinařství Vriesenhof
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Vinařství De Grendel
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Konkrétními cíli návštěvy bylo identifikovat potenciální obchodní a investiční
příležitosti v odvětvích hodnotového
řetězce vína (vinohradnictví, vinařství,
odvětví vstupů a služeb, distribuce
a obchodu, cestovního ruchu) v regionu
Západního Kapska a identifikovat témata
a možnosti pro utváření politických vazeb a spolupráce mezi provinční vládou
Západního Kapska a Jihomoravským krajem. V neposlední řadě i rozšířit stávající
akademickou spolupráci.
Z hlediska vinohradnictví a vinařství je
právě Jihoafrická republika a její region
Cape Winelands vhodným teritoriem
pro tento druh aktivit. V mezinárodním
kontextu patří Jihoafrická republika
dlouhodobě mezi významné a úspěšné
hráče na trhu vína.
Program byl koncipován ve spolupráci
s partnerskou univerzitou Cape Peninsula
University of Technology a zaměřil
se na předem identifikovaná témata.
Během celé řady setkání s vrcholnými
zástupci jihoafrického vinařství

(např. organizace VinPro a Winetech)
a dalšími představiteli podnikatelského,
veřejného a akademického sektoru,
měla delegace možnost vést dialog
o současné technicko-technologické
praxi vinohradnictví a vinařství,
marketingových a prodejních modelech,
vinařském turismu, organizačních
modelech v hodnotovém řetězci vína,
uplatňované regulaci a dalších tématech.
Během návštěvy měli členové české
delegace možnost seznámit se nejen
se silnými stránkami jihoafrického
vinařství, ale i s jeho slabinami
a výzvami, kterým toto odvětví čelí.
Vytvořené akademické sítě a vazby
a nabyté kompetence v současnosti
umožňují, aby univerzita podpořila
mezinárodní aktivity podnikatelských
subjektů a subjektů veřejné správy
v Jihomoravském kraji. Zde konkrétně
v podobě facilitace dialogu a spolupráce
na mezinárodní úrovni v rámci jednoho
z významných a perspektivních odvětví
Jihomoravského kraje.

„V mezinárodním kontextu
patří Jihoafrická republika
dlouhodobě mezi významné
a úspěšné hráče na trhu
vína.“

Od takto započatého vzájemného
dialogu odvětví se do budoucna
dá očekávat postupné vymezení
sfér, ve kterých tato odvětví mohou
spolupracovat (a realizovat vzájemnou
win-win situaci) a těch sfér, které budou
ponechány pro vzájemné konkurenční
soupeření. Právě tento typ dialogu byl
započat a nadále pokračuje.

Podrobnější zhodnocení a výstupy
mise je možné nalézt na adrese:
https://goo.gl/B28G4u
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STUDENTI MENDELU V USA
Pobyt studentů Zahradnické fakulty a Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
v USA probíhal od 7. do 14. října 2017. Po téměř třicetihodinovém cestování dorazila ve večerních
hodinách česká skupina tvořená šesti studenty ZF spolu s doktorem Jiřím Martinkem, šesti
studenty PEF v čele s magistrou Irenou Doubkovou a profesorem Tomášem Komprdou
z Agronomické fakulty MENDELU, do hlavního města americké Louisiany, Baton Rouge. Přijeli
sem rozvíjet dále spolupráci univerzity s Louisiana State University (LSU), která úspěšně probíhá
již několik let, přičemž vize této spolupráce směřují i dále do budoucnosti.
TEXT: Zahraniční oddělení Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
FOTO: Archiv stážistů v USA
Jedním z důvodů pobytu studentů v Louisianě byl slavnostní večer “Wine and
Roses”. Tato událost se konala ve středu
11. 10. 2017 v krásné botanické zahradě Agronomického Centra v Burdenu.
Zlatým hřebem večera byla módní
přehlídka „Couture de la Fleur“ v režii
českých a amerických studentů. Příprava
této přehlídky začala dlouhou dobu před
příjezdem české skupiny do USA, kdy
studenti z LSU podle svých návrhů zhotovili krásné oděvy, ke kterým následně
studenti Zahradnické fakulty MENDELU
vytvořili květinové doplňky, které
přehlídku dotvořily až k dokonalosti.
Realizace květinových aranžmá probíhala

od pondělí až do posledních okamžiků
před samotnou přehlídkou. Studenti
měli k dispozici nepřeberné množství
květin a dalších dekoračních materiálů,
které mohli využít dle libosti a fantazie.
Vzhledem k tomu, že studenti ZF mají
značné zkušenosti s podobnými přehlídkami, vše proběhlo podle plánu a po přehlídce si mohli plnými doušky vychutnat
obdiv a nadšení všech přítomných, kteří
nešetřili chválou nad výborně odvedenou
prací. V dalších dnech pak mohli v klidu
relaxovat a vychutnat si bohatý doprovodný program, který pro ně partnerská
univerzita připravila. Podrobněji prozkoumali arboretum v Burden, navštívili

Oficiální přijetí celé skupiny z Mendelovy univerzity v Brně
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floristickou provozovnu či diskutovali nad
potenciálními společnými aktivitami LSU
a ZF MENDELU v budoucnu.
Mezitím, co v botanické zahradě probíhaly velké přípravy na přehlídku a detaily
se ladily k dokonalosti, měli studenti PEF
MENDELU na programu schůzky s mnoha zástupci různých institucí spolupracujících či spadajících pod LSU. Nejprve
studenti absolvovali úvodní prezentaci,
týkající se historie Louisiany i LSU,
v dalších dnech pak navštívili například
inkubátor pro začínající producenty
potravin (poskytující především vybavení
a výrobní prostory), mlékárenský provoz

  MENDEL GREEN

KRÁTKÉ ZPRÁVY
OCENĚNÍ

Průzkum kampusu LSU studenty MENDELU

Nejlepší poster na
„AGROSYM 2017“ pochází
ze Zahradnické fakulty
Mendelovy univerzity v Brně
Výsledný produkt, extravagantní květinový
model ve zlatožluté barvě s květy orchidejí
(Oncidium)

„Zlatým hřebem večera byla
módní přehlídka ‚Couture
de la Fleur‘ v režii českých
a amerických studentů.“
či fotbalový stadion. Dále absolvovali
debatu o akademické etice a diskutovali
se středoškolskými i vysokoškolskými
studenty o výhodách cestování a studia
v zahraničí. Krom toho LSU zprostředkovala mnoho návštěv v různě zaměřených společnostech – v srdci dovozu
a zpracování kávy (Community Coffee),
ve společnosti věnující se kapitálovému
investovaní (Bluehenge Capital), ve World

Klid před „floristickou bouří“, vše je
připraveno a na místě. R U ready?

Trade Center v New Orleans nebo ve společnosti zabývající se mimo jiné pěstováním cukrové třtiny a lesním hospodářstvím (A. Wilbert‘s Sons). Poctou byla
pro studenty obou fakult také návštěva
Honorárního generálního konzulátu
v New Orleans.
Tato cesta byla velkým přínosem pro
všechny zúčastněné, kteří si z ní odnesli
mnoho zážitků, poznatků i zkušeností.
Seznámili se s možností následného studia na LSU a dále napomáhají pokračování spolupráce s touto univerzitou, díky
které se studentům Mendelovy univerzity
v Brně otevírají nové možnosti.

V rámci VIII. International Agriculture
Symposium „AGROSYM 2017“, které se
konalo v Bosně a Hercegovině, získal
významné ocenění akademický pracovník
ZF MENDELU.
Docent Jiří Sochor (Ústav vinohradnictví
a vinařství ZF MENDELU) zde vystoupil
s posterovou prezentací “The study of
the content of polyphenolic compounds
in natural wine” v kategorii “Plant
protection and food safety”.
Vědecká komise vyhodnotila jeho poster
a výstup jako nejlepší ve své kategorii,
kde byla konkurence 260 posterů.
Celkově bylo na této konferenci odprezentováno v 7 kategoriích více jak 1300
příspěvků z oblasti zemědělství od vědců
z 85 zemí světa.
(zf)

Konzultace květinových modelů v oděvním ateliéru se studenty LSU
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STUDENTŠTÍ PĚŠÁCI
NA VÝLOVU RYBNÍKA VRKOČ
Podzimní mlhavé ráno, šustění padajícího listí a křik hladových racků. Skupina asi 30 rybářů
postávajících na hrázi rybníka se chystá k zátahu. Je tu začátek výlovu rybníka Vrkoč,
jednoho z nejdůležitějších rybníků rybníkářství Pohořelice. Vedoucímu výlovu se hlavou honí
mnohé myšlenky. Bude ryba dostatečně velká a v dobré kondici? Bude v rybníku dostatečné
množství vánočních kaprů?
TEXT: Ondřej Malý, doktorand oddělení rybářství
a hydrobiologie Agronomické fakulty
Mendelovy univerzity v Brně
FOTO: Oddělení rybářství a hydrobiologie
Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

To vše ukáže zřejmě již první zátah. Výlov
Vrkoče je naplánován na pět dní. Během
prvních dvou dnů je důležité vylovit co
největší množství ryb, neboť následující
dny je naplánován slavnostní výlov, který
pravidelně navštěvují tisíce lidí.

skupinou jsou hajní, kteří potáhnou
provázek po hrázi. Největší skupinou
jsou pěšáci, kteří potáhnou provázek
v rybníku. Vzhledem k množství ryb v síti
a vrstvě bahna je tato činnost jednou
z nejnáročnější na celém lovení.

Rybáři stojící na hrázi se dle pokynů
vedoucího rozdělují na tři skupiny. První
z nich jsou háčci, kteří budou při zátahu
sítě na lodích a budou pomocí dlouhých
bidel kopírovat sítí dno rybníka. Další

Mezi pěšáky, stojícími uprostřed vypuštěného rybníka a chystajícími se na první
zátah, můžeme napočítat 11 začínajících
rybářů. Těmi jsou studenti Mendelovy
univerzity v Brně, studenti čtvrtého
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ročníku rybářství a hydrobiologie. Spolu
s nimi jsou tam také budoucí studenti
tohoto oboru mající základ rybníkářství
z Vodňanské rybářské školy. Zajímavým
zpestřením jak pro rybáře, tak všechny
návštěvníky výlovu, jsou i tři odvážné
studentky oboru zootechnika, které přijeli spolu se svými kamarády rybáři pokořit
rybník Vrkoč. Adéla, Verča i Monika se
s rybami a výlovem samotným setkávají
vůbec prvně v životě. A nyní již přichází
první povely vedoucího a během chvíle
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„Více než 2500 metráků kapra, 300 metráků amura
a tolstolobika, štiky, candáti, sumci a další druhy ryb,
to vše prošlo studentům během pěti dnů rukama.“

je síť pomalu tažena lovištěm. V závěru
zátahu jsou ryby naplašeny pomocí klik
do sítě a první zátah letošního výlovu
rybníku Vrkoč je u konce.
Po zjadření a přitažení sítě ke kádišti
může začít vydávání ryb ze sítě. Ryby
jsou tříděny podle druhů a velikostí
do kádí a odváženy na sádky do Velkého
Dvora. Vydávání ryb ze sítě pokračuje
s přestávkou na oběd až do pozdních
odpoledních hodin. Až téměř s přicháze-

jící tmou zazní „síť vydaná“, a první den
výlovu Vrkoče končí. Všechny vylovené
ryby jsou odvezeny na sádky a unavení
rybáři odjíždějí domů nabrat síly na další
den. Začínající rybáři jsou během výlovu
ubytováni na rybářské ubytovně v Pohořelicích, kde mají veškeré potřebné zázemí k odpočinku. Rozvěsit mokré a špinavé oblečení, holinky, pláště, rukavice,
následuje horká sprcha, celodenní přání
zejména dívčího osazenstva. Po lehkém
odpočinku se hromadně přesouváme

do místní restaurace na něco dobrého
k snědku. Výborné hamburgery, pečená
žebra, pivo a rum, ideální večeře pro
rybáře a kupodivu i rybářky. V pozdních
hodinách opouštíme restauraci a na řadu
přichází důležitý spánek. Ovšem za chvíli
zvoní budík a opět nanovo.
Dalším zpestřením sobotního výlovu,
zejména pro návštěvníky výlovu, je akt
pasování na rybáře. Pasovaným rybářem,
přesněji rybářkou je studentka
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KRÁTKÉ ZPRÁVY
SOUTĚŽ

Studenti pozor – obce čekají
na návrhy projektů, které by
vyřešily problémy s vodou
Nadace partnerství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Státního
fondu životního prostředí ČR a společnosti Nestlé vyhlašuje již sedmý ročník
soutěže Pro vodu mířený na mladé
kreativce. Jejím prostřednictvím se mají
vyřešit různé problémy celkem devíti
moravských obcí, např. Třebíče, Starého
Města, Loštic či Dobročic. Společným
jmenovatelem je v jejich případě voda,
jak je zřejmé již podle názvu soutěže,
a to ať už v podobě přívalových srážek
či odpadních vod.

z brněnské univerzity Monika. Do mušle
u váhy je vložen kapřík, kterého pasovaná musí vyvážit v ideálním případě lahví
s plachetnicí a pasování může začít. Nejdříve trochu pošpinit rybničním bahnem
a poté umýt čistou vodou. Plné boty
a kalhoty bahna a vody jsou pečlivým
základem pasovacího aktu. Po pronesení
pasovací řeči Monika pustí svého kapříka
na svobodu a akt pasování je ukončen
předáním pasovacího listu. A hurá zpět
do práce, dny utíkají a nekonečné množství ryb je stále vylovováno z rybníku,
jakoby byl bezedný.
Ovšem nejen práce a zábava je náplní
studia. Na konci pátého dne se musíme
s výlovem rozloučit a vrátit se do Brna.
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Všichni si z výlovu odvážíme mnoho
vzpomínek, zážitků a především zkušeností. Třešničkou na dortu jsou krásní
kapři, které dostaneme jako poděkování
za pečlivou a těžkou práci, kterou jsme
absolvovali. Mnohým se z Pohořelic
do Brna nechce vzhledem k tomu, že
rybník ještě není doloven, nicméně naši
přátelé z Vrkoče nás následující den
informují o tom, jak výlov dopadl. Více
než 2500 metráků kapra, 300 metráků
amura a tolstolobika, štiky, candáti,
sumci a další druhy ryb, to vše prošlo
studentům během pěti dnů rukama.
Všichni budoucí rybáři a rybářky zvládli
své první lovení na výbornou a doufejme,
že se s nimi opět za rok při výlovech
rybníků shledáme. Petrův zdar!

Hlavní podmínkou pro přihlášení do soutěže je věk mezi 18 a 30 lety, studenti by
tedy měli zpozornět a nepropásnout svoji šanci. Registrace je možná do 31. ledna
2018 na webu www.soutezprovodu.cz,
přičemž hlásit se mohou jak jednotlivci,
tak i týmy. Pokud si zájemci nevyberou
z nabídky zadaných projektů, mohou přihlásit i projekt vlastní, který se však musí
týkat udržitelného hospodaření s vodou
v budovách, obcích nebo krajině. Další
výhodou je možnost konzultace projektových záměrů nejen během doprovodných
workshopů, ale také osobně s odbornými
mentory. Vedle nesporných přínosů pro
účastníky soutěže ve formě cenných zkušeností lze také získat finanční odměnu
ve výši 30, 20 a 10 tisíc Kč. Tyto ceny
do soutěže poskytla společnost Nestlé,
jež se problematikou ochrany vody zabývá a ráda by ji dostala více do povědomí
široké veřejnosti.
(red)
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TRENDY V ZAHRADNICTVÍ
A ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ
ARCHITEKTUŘE 2017
Dne 2. listopadu 2017 uspořádala Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
ve spolupráci s Českou vědeckou zahradnickou společností konferenci s názvem
„Trendy v zahradnictví a zahradní a krajinářské architektuře 2017“.
TEXT, FOTO: Patrik Burg, Ústav zahradnické techniky, Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Tato konference, jejíž realizace byla
podpořena projektem specifického vysokoškolského výzkumu, svým tematickým
zaměřením navazuje na dlouholetý cyklus konferencí pořádaných Zahradnickou
fakultou MENDELU. Cílem letošního ročníku byla prezentace aktuálních výsledků
disertačních prací studentů doktorských
studijních programů.
Při plenárním jednání byla prezentována aktuální řešená témata z oblastí
postihujících tradiční produkční zahradnictví, přes zpracovatelské technologie,
krajinářskou architekturu až po odpado-

vé hospodářství. Během zasedání získali
prezentující doktorandi kvalitní zpětnou
vazbu s důrazem na metodologické
i prezentační přístupy od přítomných
školitelů a dalších vědeckých pracovníků.
Celá akce přinesla vedle nových poznatků také zvýšení obecného povědomí
o výzkumných aktivitách realizovaných
na jednotlivých ústavech Zahradnické
fakulty MENDELU.
V pořadí již XI. ročník doktorandské
konference uzavřel svým vystoupením
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., děkan

ZF MENDELU. Z jednotlivých ohlasů
účastníků o průběhu jednání je možné
usuzovat, že prezentace výsledků vědecké a tvůrčí práce studentů doktorských
studijních programů proběhla na vysoké úrovni a konference tak bezesporu
naplnila veškerá očekávání, která si
předsevzal její vědecký výbor. Poděkování
proto patří všem zúčastněným ústavům
i těm akademickým pracovníkům, kteří
organizují a zajišťují výzkumnou a tvůrčí
práci studentů a v roli školitelů věnují
svůj čas vědecké a umělecké výchově
svých studentů.

Plenární zasedání konference
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DESIGN NÁBYTKU ANEB
SEMESTRÁLNÍ PRÁCE
STUDENTŮ MENDELU
Na začátku měsíce října, v době konání druhého ročníku brněnských „dnů designu“, hostil
Místodržitelský palác Moravské galerie v Brně přehlídku semestrálních prací studentů Mendelovy
univerzity v Brně. „Výstava Design nábytku představuje veřejnosti průřez semestrálních prací
z ateliérové tvorby studentů studijního programu Nábytek a Design nábytku, které se vyučují
na Ústavu nábytku, designu a bydlení Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně“,
informovala zájemce o nábytkový design tisková zpráva připravená kurátorem výstavy Jiřím
Tauberem.
TEXT: Dagmar Koudelková, Národní centrum nábytkového designu o. p. s.
FOTO: Alžběta Michnová, Oddělení pro strategii a rozvoj Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Po delším čase se jednalo o vskutku
reprezentativní přehlídku studentských
návrhů prezentovaných z velké části
prostřednictvím tzv. funkčních modelů.
Více než 70 trojrozměrných exponátů
(nábytek, svítidla a interiérové doplňky),
doplněných 50 postery, bylo názorným
svědectvím schopností i značné cílevědomosti současných studentů ústavu.
S potěšením bylo možné konstatovat, že
nábytek prezentovaný na plošných vizualizacích, případně v malých modelech,
je snad i na této škole minulostí! Modely,
některé snad i prototypy, byly vyrobeny velmi poctivě, mnohé profesionálně
s pomocí odborných firem, často firem
rodinných příslušníků vystavujících. Bylo
zřejmé, že studenti museli do svých prací
investovat nejen píli, úsilí a čas na přípravu návrhu a vizualizaci, ale i finance,
někdy značné výše.
Jako dlouholetý organizátor a garant
soutěžní přehlídky Grand Prix Mobitex
vím, jak snadno je možné nadchnout se
kreativně vyhlížející vizualizací! Model,
prototyp či výrobek v měřítku 1 : 1 však
mnohdy parametrům návrhu neodpovídá ani vizuálně, ani technologicky, ani
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materiálově! V průběhu výroby se totiž
ledacos musí změnit, upravit či dořešit.
Proto je pro studenty jako začínající
designéry výroba modelu tak důležitá!
Posun ve výuce směřující k zhotovení
modelu je zásadním momentem, který
může mladé tvůrce motivovat… funkční
model je hmatatelným výstupem potvrzujícím životaschopnost (nebo naopak
propad) návrhu. Vlastnoruční výrobek
se cení ještě mnohem více, ale v době
technologických inovací není nutností.
Mnohé z vystavených prací, ať se jednalo
o nábytek z kolekce na téma „retro“,
netradiční svítidla nebo inovativní hračky,
bylo možné zhlédnout na předchozích výstavách, soutěžích a také na již zmíněné
studentské přehlídce Grand Prix Mobitex.
Proto lze srovnávat. Zatímco některé
ze zajímavě vyhlížejících návrhů nakonec
dobře nedopadly, jiné naopak převedením
do „reality“ získaly na kvalitě. V rámci
„retro“ kolekce se podobných případů vyskytlo hned několik, mezi nimi i původně
nepodařené pokusy, které se po dopracování či opravě klidně mohly stát adeptem
na cenu. Právě zadání pro soutěžní přehlídku Grand Prix Mobitex 2017 přivedlo
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na svět řadu pozoruhodných návrhů
v tzv. retro stylu. Pochvala za ně náleží
samozřejmě především autorům, ale
nelze zapomenout na pedagogy, trojici
Martin Kovařík, Jaroslav Svoboda a Jiří
Tauber, bez jejichž vedení, kritik i povzbuzování by výsledky speciálního workshopu nebyly realizovatelné. Totéž platí
i o souboru židlí vytvořených jako variace
na známou Rietveldovu židli. Různé více
či méně blízké varianty tohoto ikonického
kusu sedacího nábytku byly doprovozeny
malým modelem, demonstrujícím paralely se vzorem či odlišnosti. Výběr barových
oboustranně využitelných židlí a několik
příkladů redesignu starých židlí pomocí
nápaditých textilních prvků kolekci nábytku dodalo na pestrosti a bohatosti.
Odvahu při práci s materiály, jako je
beton, dřevo, pryskyřice, sádra nebo
papír a při jejich kombinování s různými
světelnými zdroji ukázala kolekce svítidel,
za něž byla získána četná ocenění. Kultivovaný rukopis vykazoval také dětský
nábytek a hračky, práce vedené Milanem Šimkem, mnohé již realizované pro
konkrétní využití. Pro doplnění představy
o výuce byla expozice doplněna o zdařilé
kresebné práce a grafiku (linoryty).

Umístění v přízemních výstavních prostorách, částečně již omšelých, jejichž
základem je dlouhá úzká chodba a zakončením sloupová „hala“, se nakonec
ukázalo být předností. Na konci chodby
výstavu nečekaně završovala kvalitní
ženská a mužská torza z ruky Jiřího Taubera. Ten také v expozici svých studentů
představil nový kus sedacího nábytku.
Prezentace MENDELU v Moravské galerii
v Brně přinesla ještě jedno překvapení:
oficiální představení nových reklamních
předmětů pro Lesnickou a dřevařskou
fakultu Mendelovy univerzity v Brně, které
navrhl v rámci semestrální práce student
Filip Dočkal. Vernisáž se proto nesla
i v duchu módní přehlídky zajištěné vystavujícími studentkami. Výstavě nelze téměř
nic vytknout, jen pochválit. S výjimkou
krátkého termínu – trvala jen pět dnů!

V prostorách Místodržitelského
paláce bylo vystaveno více než
70 funkčních exponátů doplněných 50 postery.
Výstava trvala pouhých pět dní,
navštívilo ji ale více než 1 tis. lidí.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
JÍZDÁRNA V ŽABČICÍCH

Školní zemědělský podnik
Žabčice se rozroste
o multifunční halu – jízdárnu
V současnosti probíhá v Žabčicích
v areálu Školního zemědělského podniku
Žabčice stavba nového objektu. Jedná se
o multifunkční halu, která bude využívána jako jízdárna a prostor pro praktické
zootechnické a zooveterinární disciplíny.
Stavba sestává z hlavního objektu, jehož
celou plochu zaujímá kolbiště, z tribuny
volně přístupné z exteriéru a ze dvou
boxů pro krátkodobé ustájení zvířat při
předvádění. Prostor jízdárny je přístupný
dvoukřídlovými vraty ve štítové stěně
a dveřmi v boční stěně.
Stavba multifunkční haly je financována
ze dvou zdrojů. Z prostředků ŠZP Žabčice a z rozvojového projektu „Zkvalitnění
praktické výuky prostřednictvím sdílení
kapacit školních zemědělských podniků“.
Účastníky tohoto centralizovaného rozvojového projektu jsou kromě Mendelovy
univerzity v Brně Veterinární a farmaceutická univerzita Brno a Jihočeská
univerzita v Českých Budějovicích. Partnerská síť účastníků umožňuje vzájemné
sdílení kapacit a zefektivnění využití
jednotlivých školních zemědělských
podniků. Vzájemná výměna zkušeností
umožní zlepšení praktických dovedností
a návyků studentů v oblasti chovu zvířat
a veterinární péče.
(OÚZ)

Obrazová dokumentace akce na straně 43
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JAK SE VYUČUJE
NA UNIVERZITÁCH V NEW
YORKU A NA KAMČATCE?
To zjišťovali během odborných stáží akademici Institutu celoživotního vzdělávání Mgr. Lenka
Krajčíková na Farmingdale State College v New Yorku a doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
na Kamčatské státní univerzitě Vituse Beringa v Petropavlovsku Kamčatském. I když kolegové
navštívili univerzity na téměř opačných koncích zeměkoule, oba se shodují na tom, že ve školách
vždy potkávali milé a ochotné kolegy a odborníky ve svém oboru, díky kterým pro ně byly stáže
úžasnou zkušeností a získali mnoho zajímavých poznatků ze svých oborů.
TEXT: Martina Urbánková, Lenka Krajčíková, Tomáš Čech, Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně
FOTO: Lenka Krajčíková, Tomáš Čech

Odborná stáž v uspěchaném
New Yorku

Za cíl své dvoutýdenní stáže si vybrala
Lenka Krajčíková, která se zaměřuje na oblast kognitivní psychologie,
Farmingdale State College. Tato relativně malá univerzita se nachází necelou
hodinu jízdy od rušného Manhattanu.
Díky své velmi ochotné hostitelce, která
na univerzitě vyučuje, se Lenka zúčastnila výuky a přednášela studentům
v oboru Aplikovaná psychologie. Studentům představila také svůj výzkum, který
je zaměřený na autobiografickou paměť
a na to, jakým způsobem si lidé pamatují
události z vlastního života, co lidé považují ve svých vzpomínkách za důležité
a jestli jsou jejich vzpomínky ovlivněny
kulturou, ve které žijí. Během stáže
dostala Lenka Krajčíková rovněž pozvání
na tzv. „lab meeting“. Jde o pravidelné
setkání studentů a jejich profesorů,
na kterém všichni zúčastnění diskutují
pokrok ve svých výzkumných projektech. Studenti si v rámci kurzu nejprve
připraví návrh výzkumu, který následně
realizují za pomoci a supervize svých vyučujících. Lenka působila na tomto „lab
meetingu“ jako mentorka pro studenty,
kteří plánovali přípravu vlastního projektu zaměřeného na autobiografickou
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paměť. V současné době je akademička
ICV Lenka Krajčíková v kontaktu s dvěma studenty, kteří připravují sběr dat
v americkém kulturním kontextu. Tato
data budou následně porovnávána s daty
získanými v České republice.
Stáž na Farmingdale State College
považuje Lenka za výbornou zkušenost
a příležitost porovnat výuku a celkové
fungování univerzity v Americe a v České
republice. Americké školy preferují kratší
přednášky, obvykle 50 minut dvakrát
týdně. Od studentů se očekává velká studijní zodpovědnost. Na každé přednášce
jim vyučující zadávají úkol, který musí
doma zpracovat. V průběhu semestru se
také objevují tzv. kvízy, o kterých nejsou
studenti předem informováni a pomocí
kterých vyučující zjistí, jestli se studenti
na výuku průběžně připravují.

rém stále žije. „Kulturní rozdíly mezi
různými zeměmi mě nikdy nepřestanou
udivovat“, říká Lenka Krajčíková a pokračuje: „New York bych popsala jako
město shonu a hluku. Ale lidé, kteří tam
žijí, jsou příjemní a vždy ochotní poradit
a pomoct ztracené evropské turistce
(zejména v metru).“

New York se svými typickými symboly

Velmi pozitivně hodnotí Lenka možnost
účastnit se výuky na Farmingdale State
College, spolupracovat se studenty a zejména mentorovat jejich projekty, což
považuje za novou profesní výzvu.
Díky odborné stáži v New Yorku získala
Lenka Krajčíková nový pohled na kulturní
prostředí, ve kterém vyrůstala a ve kte-

New York je městem shonu a hluku, ale také
milých lidí
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Odborná stáž na Kamčatce,
na poloostrově ledu a ohně

Další akademik ICV, Tomáš Čech, navštívil
v rámci své odborné stáže Petropavlovsk
Kamčatský v Rusku, který je hlavním
městem Kamčatského kraje a nachází se
na úpatí hned tří vulkánů. Tady pobýval
na Kamčatské státní univerzitě Vituse Beringa, konkrétně na Psychologicko-pedagogické fakultě, kde se zajímal především
o přípravu učitelů pro střední odborné
vzdělávání a odbornou podporu žáků
se specifickými vzdělávacími potřebami.
Setkal se s mnoha kolegy této fakulty
a Fakulty středního odborného vzdělávání, včetně jejich děkanů, a vedli spolu
oboustranně inspirující diskuse.
Předmětem jejich rozhovorů byla celá
řada témat - systém vzdělávání v České
republice s důrazem na střední odborné
vzdělávání a přípravu učitelů SOŠ, zavádění inkluzivního vzdělávání či odborná
podpora dětí se specifickými vzdělávacími
potřebami a sociálním znevýhodněním
v českém edukačním systému. Ruští
kolegové obecně považují český edukační
systém za velmi inspirativní, protože už
zdaleka není tak rigidní jako ruský a je
více v kontaktu se západními trendy
ve výchově a vzdělávání. Pro Tomáše Čecha byly zase velmi zajímavé a inspirativní
poznatky o působení sociálních pedagogů
v ruských školách, kteří pomáhají učitelům a rodičům řešit výchovné a sociální
problémy žáků. Čím větší škola, tím více
sociálních pedagogů. V českém prostředí

se dlouhodobě vede diskuse ohledně
uplatnění sociálních pedagogů ve školách
pro systémový přístup k prevenci a intervenci edukačních problémů dětí. Prozatím
se ale tato změna v našem prostředí
nedaří.
Další velmi zajímavou zkušeností byla
návštěva výběrové a velmi prestižní školy,
kde se chlapci a dívky vzdělávají odděleně. Důvodem je skutečnost, že chlapci
se připravují na budoucí profesi vojáka

-pedagogické fakulty a účastnil se jejich
terénní výuky, která probíhala na detašovaném pracovišti v přírodě v oblasti Malki.
Toto pracoviště slouží např. pro praktickou výuku biologie, studenti tady
absolvují praxi v podobě vedení dětských
skupin, které do zařízení přijedou se
školou, nebo zde v létě probíhají dětské
tábory. V rámci terénní výuky přednášel
doc. Čech studentům z oboru učitelství
a psychologie na téma Výchova zážitkem
a zkušenostní učení jako trend v soudobé

„I když kolegové navštívili univerzity na téměř opačných
koncích zeměkoule, oba se shodují na tom, že ve školách
vždy potkávali milé a ochotné kolegy a odborníky
ve svém oboru.“
a později důstojníka. Při výuce se využívají
i některé velmi inovativní metody jako
např. speciální lavice, ve které vždy jeden
žák sedí a druhý stojí a po hodině se
vymění. Cílem tohoto přístupu je zvýšit
koncentraci studentů a zajistit, aby se tělo
žáků průběžně zpevňovalo a následně si
také odpočinulo. Další zajímavou metodou
bylo např. využití polštářků během výuky,
které měly žáci umístěny na hlavách a
které měly zajistit správné a rovné sezení,
a zamezit tak deformaci páteře a nesprávným návykům v držení těla.
Během své odborné stáže Tomáš Čech
také přednášel studentům Psychologicko-

edukaci. Vedle přednášek se studenti
s doc. Čechem věnovali také aktivitám zaměřeným na rozvoj sociálních dovedností,
práci ve skupině, nebo vedení skupiny.
„Stáž v Rusku na Kamčatské státní univerzitě mi přinesla mnoho nových odborných
poznatků a zkušeností. Ruské školství
není materiálně tak dobře zabezpečeno
jako české, přesto má velmi vysokou
odbornou úroveň a je v mnoha ohledech
inspirativní. Je třeba zmínit i obrovskou
přátelskost a vstřícnost ruských kolegů
při sdílení svých poznatků a zajištění
stáže“, uvedl při zhodnocení svého pobytu
doc. Čech.

Vulkány tyčící se nad Petropavlovskem-Kamčatským, uprostřed aktivní Avača

Kamčatská státní univerzita je nejvýchodnější
univerzitou v Rusku a Asii vůbec

Setkání s děkankou Psychologickopedagogické fakulty a rektorkou Kamčatské
státní univerzity

Speciální lavice v prestižní výběrové škole
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LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ
FAKULTA SE PREZENTOVALA
NA VELETRHU WOOD-TEC
Ve dnech od 31. října do 3. listopadu 2017 probíhal na Brněnském výstavišti Mezinárodní veletrh
pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOOD-TEC. Dominantou výstavní plochy pavilonu A2
byl stánek Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
TEXT, FOTO: Alžběta Michnová, Oddělení pro strategii a rozvoj Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně
WOOD-TEC je ve svém oboru nejdůležitějším veletrhem pro
dřevozpracující a nábytkářský průmysl v České republice a na Slovensku.
Automatizace, robotizace a digitalizace
ve zpracování dřeva a výrobě nábytku jsou hlavní trendy představené
na 15. ročníku veletrhu zaštítěného podporou světového sdružení EUMABOIS.
Novinkou letošního ročníku byl doprovodný program tematicky rozdělený
do jednotlivých dnů, nová organizace
obchodních misí a diskuze, na nichž se
setkaly špičky dřevozpracujícího a nábytkářského průmyslu z České republiky.
To vše se konalo ve WOOD-TEC Aréně
v pavilonu A2. První den proběhla úvodní
diskuze, věnující se aktuálním problé-

mům ve zpracování dřeva a výrobě
nábytku. Hlavním programem druhého
dne byl blok přednášek zaměřený na automatizaci a robotizaci. Nábytkářský den
se soustředil na outsourcing pro malé
a střední výrobce nábytku. Za Lesnickou
a dřevařskou fakultu MENDELU na diskuzích a přednáškách hovořil Ing. Karel
Krontorád, CSc, vedoucí jejího Ústavu
dřevařských technologií. Poslední den byl
věnován studentům středních odborných
škol, kterým byly představeny nabídky
vysokých škol na studium a nabídky
firem na možné profesní uplatnění.
Modulární a vzdušný stánek reprezentující Mendelovu univerzitu vznikl
podle návrhu studentů v rámci Ateliéru
designu nábytku. Výsledná realizace
vyšla z vítězného návrhu, kdy se vybíralo

ze čtrnácti prací tvůrčích dvojic. Výstavní
stánek se rozkládal na ploše o celkové
rozloze 200 m2. Návštěvníky pavilonu A2
upoutalo nejen originální řešení stánku,
ale i funkční prototypy sedacího nábytku: křesla, židle, taburety či barové židle.
V rámci prezentace návštěvníci stánku
mohli shlédnout praktickou ukázku práce s 3D tiskárnou.
O soutěž v poznávání druhů dřevin
projevili návštěvníci velký zájem a úspěšnost zúčastněných byla velmi vysoká.
V průběhu celého veletrhu byli na stánku
k dispozici studenti, kteří na základě
vlastních zkušeností zájemcům nejlépe
přiblížili jednotlivé studijní programy,
které je možné na Lesnické a dřevařské
fakultě MENDELU absolvovat. Někteří
zájemci na stánek přišli, protože v areálu
zároveň probíhal veletrh pomaturitního
a celoživotního vzdělávání Gaudeamus,
díky čemuž získali doplňující informace
o studiu na naší fakultě.
Účast Mendelovy univerzity na veletrhu WOOD-TEC 2017 byla velmi zdařilá
a všem, kteří se na ní podíleli, patří velké
poděkování.

V pavilonech A2 a V se prezentovalo 319 firem a 210 značek
z 18 zemí. Během čtyř dnů
na výstaviště přišlo přes 11 tisíc
návštěvníků.
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STUDENTI ZAKA
NA WORKSHOPU
V OPAVĚ
Studenti ZF MENDELU se v termínu 19.–22. 10. 2017 již po páté
zúčastnili mezioborového workshopu v Opavě. Pod záštitou
města se sešli studenti MENDELU oboru Zahradní a krajinářská
architektura, studenti VŠB TU Ostrava – oboru Architektura
a stavitelství, studenti VUT v Brně – oboru Architektura
a urbanismus a studenti SU v Opavě – Fakulty umění. Společně
3 dny (dnem i nocí) intenzivně pracovali na tématech pod hesly
MĚSTO, SYSTÉM, SÉMIOTIKA, SMYSL, VÝZNAM a ZNAK.
TEXT, FOTO: Iveta Kopřivová, Ústav zahradní a krajinářské architektury,
Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Celkem se na workshopu setkalo bezmála 30 studentů, kteří utvořili 4 pracovní
týmy a postupně naplňovali zadaná
témata v různých částech města Opavy.
Naše studentky čekal nelehký úkol poukázat na roli krajinářského architekta při
tvorbě městského prostředí, na význam
vegetace ve městech i na benefity, které
nám rostliny přinášejí. Hledaly způsob,
jakým dotvořit systém zeleně a veřejných prostranství a umožnit obyvateli
bezkolizní prostupnost městem. Vyzkoušely si diskuzi s architekty nad vhodným

poměrem mezi zastavěným a veřejným
prostorem a snažily se nástroji krajinářské architektury začlenit nově navržené
části sídla.

„Teprve na workshopu jsem
si uvědomila, jak důležitá je
konfrontace s architekty již
za studia.“
Dle slov našich studentek Ivety Zelené,
Kateřiny Kmecové, Veroniky Urbánkové
a Nikoly Káchové byl workshop přínosným a zároveň zajímavým zpestřením
běžné ateliérové výuky. „Vždy jsem si
představovala spolupráci s architekty
v budoucnu. Teprve na workshopu jsem
si uvědomila, jak důležitá je konfrontace
s architekty již za studia, abychom i přes
rozdílnost studia našich oborů dokázali
dojít k vzájemnému porozumění,“ říká
Iveta Zelená. Kateřina Kmecová dodává: „Vzhledem k rozdílnému uvažování
architektonických oborů (jiný postup
práce, odlišný úhel pohledu na danou
problematiku atd.) byla spolupráce velmi
obohacující, a to pro všechny zúčastněné.“ Tímto workshopem však spolupráce
architektonických škol nekončí a studenti se již nyní mohou těšit na jarní
pokračování.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
ÚSPĚCH V SOUTĚŽI

Úspěch studentek ZF
MENDELU v soutěži
diplomových prací
Studentky prvního ročníku navazujícího
magisterského studia oboru Zahradní
a krajinářská architektura ZF MENDELU
Bc. Kristýna Kohoutková a Bc. Kateřina
Kmecová se v letošním roce zúčastnily
soutěže diplomových prací se vztahem
k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji. Jejich práce byly vybrány do kategorie exceletních prací.
Soutěž diplomových prací, pořádaná
školským zařízením Lipka, vytváří podmínky pro mezioborové setkávání a dialog studentů přírodovědných, humanitních i technických oborů se zaměstnanci
Odboru životního prostředí Jihomoravského kraje a se zástupci z praxe.
Vyhodnocení XV. ročníku Soutěže
diplomových prací proběhlo na mezioborové konferenci ve středu 29. listopadu
v prostorách JMK v Brně na Žerotínově
nám. 3. Vítězné práce, mezi nimiž jsou
i práce obou studentek, budou prezentovány a následně proběhne diskuze
s odborníky z akademické sféry i z praxe,
která bývá tradičně velmi zajímavá právě
tím, že se jí účastní zástupci mnoha
různých oborů.
Bližší informace naleznete na stránkách
zařízení Lipka (soutěž diplomových prací), nebo na FB – FB Zahranické fakulty
MENDELU.
(zf)
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BARMSKÝ RÝCHLOKURZ
HISTÓRIE A ROZLIŠOVANIA
DOBRÉHO A ZLÉHO
Barma – alebo Myanmar, čo je oficiálny názov tohto štátu v juhovýchodnej Ázii – je v súčasnosti
jedna z najzaujímavejších krajín vo svete z pohľadu politickej a ekonomickej transformácie.
Po dlhé desaťročia bola pod vládou vojenského režimu, no v posledných rokoch sa režim začal
uvoľňovať a v roku 2016 sa k moci dostala disidentská opozícia vedená laureátkou Nobelovej
ceny mieru Aung San Suu Kyi. Vďaka rozvojovému projektu Ministerstva zahraničných vecí ČR
som mal možnosť v tomto dôležitom historickom okamihu stráviť tam päť týždňov a diskutovať
s miestnymi aktivistami a politikmi.
TEXT, FOTO: Richard Turcsányi, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně
Môj pobyt pozostával z dvoch hlavných
častí. Najskôr som pobýval tri týždne
v hlavnom meste Rangúne, kde som učil
približne 20 účastníkov základy politickej
a ekonomickej transformácie. Následne
som sa vydal na dvojtýždňovú cestu
po iných častiach Barmy, počas ktorých
som absolvoval ďalšie verejné prednášky
a navštívil najzaujímavejšie turistické
atrakcie.

Presun z Thajska do Barmy trvá lietadlom
len okolo jednej hodiny, človek sa však
cíti ako by sa presunul na druhú stranu
sveta, alebo o niekoľko desaťročí do histórie. Bangkok je dnes svetová metropola
s modernými mrakodrapmi, diaľnicami
a množstvom svetla. Prvý pohľad na Bar-

Ľudia v Barme sa zaujímajú o strednú
Európu a špeciálne ČR. Na jednej strane
je to naša historická skúsenosť po roku
1989, teda ako sme sa transformovali
z autoritatívneho komunistického režimu
na liberálne demokratický a kapitalistický. Okrem toho si špeciálne Česko v krajine vybudovalo pozíciu vďaka podporu
ľudských práv a disidentov, vrátane Aung
San Suu Kyi, ktorá mala pomerne blízky
vzťah s Václavom Havlom a viac krát
navštívila Prahu. Môj pobyt teda súvisel
s českou politikou podpory demokratizácie vo svete a konkrétne napojením
na Barmu.
Dostať sa do Barmy nie je úplne jednoduché – pre vstup sú potrebné víza a tie
moje som si musel vybaviť v Thajsku.
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Shwedagon Pagody v Rangúnu

my z lietadla je však presne opačný – všade polia s opustenými cestami a prakticky
jedinými dominantami boli zlaté budhistické pagody, ktoré sa tme výborne vynímali.
Hlavné mesto Rangún sa stalo dôležitým
až počas koncu 19. storočia, kedy sa
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„Barma je výborný príklad,
že svet väčšinou nie je
čierno-biely a je veľmi zložité
posudzovať, čo je dobré
a čo zlé.“

Baganské pagody

stalo centrom britského koloniálneho impéria v regióne a dodnes nesie veľká časť
mesta koloniálny štýl. Historicky bol však
Rangún dôležitým preto, že je lokalitou
najznámejšej, najväčšej a najstaršej pagody v Barme Shwedagon Pagody, ktorá
je asi najvyšším monumentom v celom
niekoľko miliónovom meste a symbolicky
podčiarkuje to, na čo sú Barmánci veľmi
hrdí – že sa sem budhizmus dostal ešte
počas života Budhu a dodnes sa udržal
ako dominantné, de facto štátne, náboženstvo.
Z toho však plynú aj problémy. Etnicky je
Barma jedna z najkomplexnejších krajín
na svete. Etnicky Barmánci, ktorí sú

budhisti, obývajú najmä centrálne časti
štátu a tvoria asi dve tretiny obyvateľstva. Zvyšok, prakticky všetky pohraničné územia, sú obývané viac než 50 veľmi
odlišnými etnikami a národmi, z ktorých
väčšina má odlišné jazyky, zvyky, a mnohé aj náboženstvo (hlavne kresťanstvo
a Islám, ale aj iné). Medzi Barmáncami
a nimi kontrolovanou centrálnou vládou
a etnickými menšinami prebieha dlhé
desaťročia občianska vojna. Mnohé
oblasti sú mimo kontroly centrálnej vlády
a cudzinci sa do nich nemôžu dostať.
Našťastie, z bezpečnostného hľadiska je
centrálna časť krajiny veľmi bezpečná,
možno trochu paradoxne a v ostrom
protiklade k problémovým regiónom.

Práve v čase kedy som v krajine pobýval ja sa napríklad rozbehli nepokoje
v západnej časti krajiny, ktoré rôzne
medzinárodne média nazývali až etnickými čistkami zo strany Barmáncov voči
islamským Rohingom. Nič z toho sa však
mňa nedotklo, ak nepočítam to, že väčšina miestnych ľudí sa vyjadrovala voči
Rohingom dosť negatívne.
Aj táto skúsenosť urobila môj pobyt
veľmi náučným, snáď nie len pre mojich
študentov, ale aj pre mňa. Barma je
výborný príklad, že svet väčšinou nie je
čierno-biely a je veľmi zložité posudzovať,
čo je dobré a čo zlé.

Vyjeď v rámci studia na
MENDELU do zahraničí
Chceš zažít něco nového? Chceš se zdokonalit
v jazyce? Chceš získat spoustu mezinárodních
přátel?

"Nebojte se nových výzev a zkušeností. Je pochopitelné, že se bojíte odjet do cizí země.
Jakmile však vykročíte z této komfortní zóny, zažijete nezapomenutelné okamžiky, které
vás obohatí zejména v osobní rovině." (Lucie Formanová, PEF)

Pokud jsi odpověděl/a alespoň jednou
ANO, tak nepropásni možnost vyjet
v rámci studia na MENDELU do zahraničí! Co pro to udělat? Přihlas se do výběrového řízení na Erasmus+, které bude
probíhat od 1. 1. 2018 s platností na
celý akademický rok 2018/2019. V rámci
tohoto programu můžeš jet na studijní
pobyt nebo praktickou stáž do evropských zemí. Všechny potřebné informace najdeš na www.omvi.mendelu.cz.
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NA CHARITATIVNÍM BLEŠÍM
TRHU SE STUDENTI PEF
MENDELU STÁVAJÍ MANAŽERY
A POMÁHAJÍ DRUHÝM
Vánoční trhy provoněly a ozdobily brněnské centrum a na tradice se dbá i na Provozně
ekonomické fakultě MENDELU. Vestibul budovy Q už potřetí ožil charitativním Bleším
trhem, který vždy pořádají studenti předmětu Manažerské dovednosti pod vedením
Ing. Sylvie Formánkové, Ph.D.
Výukový projekt má reálný přesah, výtěžek z akce putuje do neziskových organizací.
TEXT: Kristýna Kolibová
FOTO: Sylvie Formánková
Jak vznikla myšlenka vybudovat dnes
už tak úspěšný projekt charitativní
Bleší trh na PEF MENDELU?
Předmět Manažerské dovednosti, ve kterém je bleší trh organizován, jsme se
snažili vždy orientovat prakticky, formou
tzv. learning by doing – tedy studenti
se neučí teoretické poučky, ale získávají
dovednosti na základě vlastní zkušeností.
Je ovšem nutné motivovat odpovědností.
Pokud studentům dáte jen případovou
studii, ve které o nic nejde, obvykle to
nemá ten správný efekt, protože všichni
nejsou dostatečně soutěživí a nedovedou
se vyburcovat k maximálním výkonům. Být dobrým manažerem je právě
o dovednosti vzít na sebe odpovědnost.
Každý tým je tak odpovědný za svůj stánek a výtěžek pro neziskovou organizaci,
kterou si sami vyberou. Pro studenty je
přínos akce, pomoc druhým, tím pravým
„hnacím motorem“. Před třemi lety
vznikl blešák. Už první ročník byl velice
úspěšný, s dobrým ohlasem mezi kolegy
i studenty, proto v pořádání blešáku
pokračujeme a je z toho každoroční
prosincová tradice.
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Jaký byl výtěžek z akce minulý rok
a na co konkrétně jste jej věnovali?
Každý rok je výtěžek z akce vyšší. V roce
2016 činil přes 58 tisíc korun. Každý
tým posléze daroval peníze své vybrané
neziskové organizaci. Podpořili jsme
tak děti nemocné i ty, které se potýkají
s komplikovanými životními situacemi,
například KORUNKA LUHAČOVICE, z. s.,
Nadační fond dětské onkologie KRTEK,
RATOLEST BRNO, z. s.. Další podpořenou
skupinou byly zdravotně postižené osoby
a zvířata, například HELPPES – Centrum
výcviku psů pro postižené o. p. s., Občanské sdružení Tlapky na cestě z. s., Útulek
Tibet o. s. – nezisková organizace.

„Nejlepší motivace pro
studenty je reálný projekt,
který má přínos.“
Spolupracovali jste letos se stejnými
organizacemi jako předešlé roky, nebo
se zapojili další?
Studenti si neziskové organizace vždy
vybírají sami. Přicházejí s dalšími, novými
tipy, koho by mohli podpořit. Poté na cvičení argumentují, proč by právě jejich
nezisková organizace měla být vybraná.
Využíváme tedy kombinaci brainstormingu a tzv. nominální skupinové techniky
pro skupinové rozhodování. Někdy se
tedy stane, že je podpořená stejná
organizace jako předešlý rok (například
Nadační fond dětské onkologie KRTEK, se
kterým máme poměrně dlouhou spolupráci i v jiných předmětech) nebo úplně
jiná, která dosud zapojená nebyla. Šanci
mají všichni.

„Každá skupina studentů
se chová jako firma. Naučí
se koordinovat tým lidí,
rozhodovat a organizovat
událost.“

Jaké zboží k prodeji studenti nashromáždili letos?
Co se týká občerstvení, vždy jsem nadšená z toho, jaké máme mezi studentkami
skvělé kuchařky a cukrářky. Ne, že bych
chtěla diskriminovat pány, ale obvykle je
tato část práce přeci jen dílem děvčat.

Úžasné muffiny, perníčky, medovníky,
vše co vás napadne. Pánové se obvykle
starají spíše o prodej a zábavní část trhu
nebo o nápoje. Samozřejmě respektujeme univerzitní půdu a naléváme pouze
nealkoholické nápoje, například nealko
punč, svařák a další. Jaké zboží studenti nashromáždili, na to by asi nestačil
rozsah tohoto časopisu – od oblečení,
šperků, psacích potřeb, hraček, knih,
praktických věcí jako například sluchátka,
obaly na mobily, apod., až po ty méně
praktické, které mají spíše dekorativní
charakter.
V čem byl letošní „Blešák“ jiný?
Myslím, že největší rozdíl je v posunu
akce na vyšší úroveň. Z původní akce
pro studenty a zaměstnance PEF je tato
událost pro širokou veřejnost díky zapojení médií, jako je Rádio Krokodýl, Free
rádio, Rádio City a Český rozhlas Brno.
Dokonce studenty napadlo dát letáčky
do „šalin“ a požádat o záštitu města
Brna. Letos se navíc kromě sbírky textilu,
bot a hraček pro ekologicko-charitativní
sdružení AIDED uskutečnila i sbírka pletacích potřeb pro Dům Naděje pro seniory.
Co museli studenti všechno zařídit
a jakým dovednostem se právě díky
tomuto projektu naučili?
Každou skupinu tvoří studenti z jednoho
cvičení, tedy 30 studentů. Tato skupina je
pak rozdělená do týmů, z nichž každý má
na starosti jinou aktivitu. Prvním úkolem
je vytvořit propagační materiály, ze kterých vybíráme ty nejlepší, které jsou pak
určeny pro celkovou společnou propagaci „blešáku“. Zapojení studenti oboru

Automatizace řízení a informatika vytvoří
webové stránky a stránku na Facebooku.
Další krok je oslovení médií a sběr věcí
k prodeji. Už druhým rokem je tato akce
součástí Giving Tuesday (http://www.
giving-tuesday.cz/), který se začal v České
republice slavit v roce 2016. Na tomto
portálu máme blešák zaregistrovaný
a studenti tak mohou oslovit potenciální dárce. Posléze musí věci uskladnit,
vytvořit si cenovou politiku a strategii.
Také je důležité správně vystavit a zatraktivnit stánky tak, aby zaujaly návštěvníky.
Mohou využít doprovodný program (hra
na hudební nástroje, fotokoutek, „free
hugs“ – obětí zdarma, apod.). Každá skupina se chová jako firma. Naučí se koordinovat tým lidí, rozhodovat a organizovat
událost. Vždy se stane, že někdo pracuje
víc někdo míň a musí se naučit zvládat
i ty, kteří se chtějí jen „svézt“ s ostatními.
Kurz vyvrcholí skvělým pocitem, že mohli
vydělané peníze věnovat na dobrou věc.
A přesně to chci, aby si odnesli do života
a praxe. Aby se nestali součástí podniků,
které se snaží lidi vyždímat, ale naopak,
aby podporovali firmy odpovědné jak
ke svým zaměstnancům, tak navenek.
Plánujete tradici charitativního Blešího trhu udržet i další rok?
Myslím, že by od nás bylo nezodpovědné
takovou akci zrušit. Už nyní se těšíme
na další ročník – zase kolem Mikuláše.
Všichni jste srdečně zváni!

Více informací o Bleším trhu:
www.blesaknamendelu.g6.cz
facebook.com/BlesakPefMendelu

Nadační fond Krtek se pravidelně
účastní Blešího trhu PEF MENDELU
Odpovídala výkonná ředitelka JUDr. Irena Korvasová Čánská
Jaký výtěžek jste získali z minulého
ročníku akce a na co konkrétně jste
jej využili?
Výtěžek z minulého ročníku činil pro
Nadační fond dětské onkologie Krtek
částku 10 345 Kč, kterou jsme využili
jako příspěvek na úhradu jarního
rekondičního víkendového pobytu
v Novém Hrozenkově pro rodiny
s dětmi po onkologické léčbě.

Budete na charitativním Bleším
trhu spolupracovat i další rok?
Na Bleším trhu studentů PEF Mendelovy univerzity bychom rádi spolupracovali i v budoucnu. Studenti
jsou aktivní, komunikativní a veškeré
přípravy zajišťují samostatně. Tuto
příjemnou akci bychom doporučili
i jiným organizacím.
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CHCEŠ MÍT VÝŠKU,
S NÁMI POVYROSTEŠ!
Už jste si všimli letošní kampaně propagující studium na Mendelově univerzitě v Brně?
Příležitostí už bylo několik. Pokud se vám však vyhnuly, udělejte si třeba procházku okolo
Mendlova náměstí a uvidíte, jak vysoko se dá s MENDELU vyrůst!
TEXT: Redakce
FOTO: Redakce, AVC MENDELU
Vizuální podoba propagace studia na
Mendelově univerzitě v Brně má pro akademický rok 2017–2018 vysoké „ambice“.
Na počátku projektu byla studentská
soutěž, ze které vzešel slogan: Chceš
mít výšku, s námi povyrosteš! Kreativní
grafička oblékla tyto věty do vtipného
kabátu a nechala je, jak se patří, vyrůst.
Vtipné dlouhé nohy, které vedou až do
výšek k mrakům, nenechávají nikoho bez
povšimnutí. Vtipná a netradiční hesla:
„Máme toho tady mraky“, „Umíme v tom
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chodit“, „U nás vyrostete, šplhat nemusíte“, provází projekt u všech propagačních
produktů.
Grafika „dlouhých nohou“ se přenesla
také do reklamních předmětů univerzity,
ať už na plakáty, webové stránky, do
facebookových bannerů nebo na diáře
i praktické batůžky. V říjnu 2017 navíc
představila univerzita ve „vysokém stylu“
i nohatý stánek na veletrhu Gaudeamus
v Brně, který doplnily štafle i zavěšené

mraky s velkým množstvím hesel. Nebylo
tedy příliš možné naši výšku přehlédnout.
Jak už pak bylo naznačeno v úvodu,
perličkou celé propagace je pro Mendelovu univerzitu v Brně dozajista křižovatka
na Mendlově náměstí v Brně, kde tyto 16
metrů dlouhé nohy vystřídaly koláže Starobrna a jsou tu tedy ke zhlédnutí až do
března 2018. Rozhodně se tedy přijďte na
Mendlák na Mendelku podívat, nezapomeňte se však dívat dostatečně do výše!

STALO SE NA MENDELU   MENDEL GREEN
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Noc vědců
na MENDELU
přilákala
stovky zájemců
FOTO: AVC MENDELU

26. 9. 2017
Mendelova univerzita v Brně opět připravila již tradiční akci plnou experimentů
pod názvem NOC VĚDCŮ. Více než 30 vědeckých týmů lákalo na svá stanoviště
zvědavé návštěvníky všech věkových
skupin. Nevšední zážitky pobavily a poučily více než 1500 návštěvníků a akce se
protáhla až do pozdních nočních hodin.
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4.–8. 10. 2017
Výstava
semestrálních
prací
FOTO: AVC MENDELU

Ateliérové tvorba studentů z programů
Nábytek a Design nábytku Lesnické
a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity
v Brně.
Místodržitelský palác, Brno
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KALENDÁŘ AKCÍ

KALENDÁŘ AKCÍ
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA MENDELU
Zemědělská 1, Brno-Černá pole
Víc informací na www.mendelu.cz, fb

AGRONOMICKÁ FAKULTA
12. 1., 26. 1. a 16. 2. 2018
FAKULTA REGIONÁLNÍHO
ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ
12. 1., 26. 1. a 9. 2. 2018
PROVOZNĚ EKONOMICKÁ
FAKULTA
26. 1. a 2. 3. 2018
ZAHRADNICKÁ FAKULTA
24. 1 a 21. 2. 2018

Lednice

LESNICKÁ FAKULTA
2. 2. 2018
INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ
23. 2. 2018
PRÁVO V PRAXI
KRAJINNÉHO INŽENÝRA IV
31. 1. 2018
Cílem semináře je seznámit účastníky
s vybranou aktuální právní úpravou

stavebního zákona s ohledem na plánování, povolování a realizaci inženýrských
staveb v krajině. Seminář je určen pro široký okruh odborníků z řad pracovníků
odborů životního prostředí, pozemkových úřadů, projektantů, vodohospodářů,
lesníků, zemědělců, ochránců přírody
a dalších.
Kontakt: jitka.fialova@mendelu.cz
Organizace: Ústav inženýrských staveb,
tvorby a ochrany krajiny
LDF MENDELU
Místo konání: zasedací místnost ÚAKE
AF MENDELU
Termín pro přihlášení: do 24. 1. 2018
Cena: 1000 Kč
(pro členy ČSKI – 650 Kč)

GEOBIOCENOLOGIE A LESNICKÁ TYPOLOGIE A JEJICH
APLIKACE V LESNICTVÍ
A KRAJINÁŘSTVÍ
15.–16. 2. 2018
Ústav lesnické botaniky, dendrologie
a geobiocenologie LDF MENDELU a Ústav
pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem pořádají ve dnech
15.–16. 2. 2018 odbornou konferenci
„Geobiocenologie a lesnická typologie
a jejich aplikace v lesnictví a krajinářství“
zaměřenou na teoretické i aplikační
aspekty geobiocenologie a lesnické
typologie a na jejich využití v lesnictví
a krajinářství.
Kontakt: Ing. Michal Friedl
(michal.friedl@mendelu.cz)

OMLUVA ZA CHYBU V ČÍSLE 3/2017
Omlouváme se našim
čtenářům za zveřejnění
nesprávné fotografie
šampionky Holštýnského
plemene v čísle 3/2017.
Správnou šampionkou je
plemenice Karolína
(viz foto).
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REPREZENTAČNÍ PLES
FRRMS
22. 2. 2018
KC Babylon, Brno
http://www.kcbabylon.cz

SALIMA MEZINÁRODNÍ
POTRAVINÁŘSKÝ VELETRH
27. 2. – 2. 3. 2018, BVV BRNO
SETKÁNÍ KULTUR
NA FRRMS
20. 3. 2018

Akce se uskuteční v prostorách fakulty:
třída Generála Píky 2005/7, Brno-Černá
Pole. Zahraniční studenti FRRMS představí svoji zemi, kulturu, typické pokrmy.
Cílem je demonstrovat návštěvníkům multifunkční prostředí fakulty. Happening se
uskuteční v rámci oslav 10. výročí FRRMS.

PLES AGRONOMICKÉ
FAKULTY
23. 3. 2018
4.ročník tradičního, společenského
večera přátel, studentů a zaměstnanců
Agronomické fakulty MENDELU
Zemědělská 1, Brno-Černá Pole

TECHAGRO MEZINÁRODNÍ
VELETRH ZEMĚDĚLSKÉ
TECHNIKY
8.–12. 4. 2018, BVV BRNO

Redakce univerzitního časopisu
MENDEL GREEN rozšiřuje své řady
Zajímalo by tě podílet se na tvorbě univerzitního časopisu?
Máš kreativní nápady, baví tě psát o událostech, které se
kolem tebe dějí a umíš je poutavým způsobem prezentovat?
Pokud je psaní tvým koníčkem, dej nám o sobě vědět.
Nabídka pozice redaktora a úzká spolupráce s univerzitním PR.
Více informací na emailu: pr@mendelu.cz

NABÍDKA SPORTOVNÍCH AKTIVIT
PRO STUDENTY MENDELOVY UNIVERZITY NA LETNÍ SEMESTR 2018

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Aerobic mix

Futsal

Plavání

Agroturistika a sport na venkově

Indoor cycling

Kondiční plavání

Aqua aerobic

Jóga

Power jóga

Badminton

Kardiofitness

Sportovní aktivity v Lednici

Balet

Kickbox

Sportovní kurz v Chorvatsku

Basketbal

Kin-ball

Street dance

Běh – outdoor running

Posilovna
(Kondiční a posilovací cvičení)

Šachy

Bodyform

Krav maga

Taiji

Bosu

Kruhový trénink

TRX multitrainer

Box – novinka!

Lední hokej

Volejbal

Fitbox

Nordic walking

Zumba

Florbal

Párové tance

Fotbal

Pilates

Dle Rozhodnutí rektora č. 18/2012 jsou pro studenty 2 sportovní aktivity v rámci bakalářského a 2 v rámci magisterského studia zcela bez poplatku.

DOPLŇKOVÉ SPORTY
Flowin

Paddleboarding – novinka!

Golf

Sportovní střelba

Jumping
Netradiční sporty, na kterých se studenti finančně podílejí.

Přihlášení do sportovních aktivit je možné pouze přes
UIS v době registrací a zápisu předmětů
na www.is.mendelu.cz.
Více: www.csa.mendelu.cz – Sportovní aktivity pro studenty – Sportovní aktivity v UIS – Registrace a zápis.

Centrum sportovních aktivit MENDELU
Jana Babáka 5 / 616 00 Brno
+420 541 212 698

•
•
•
•

Účast na sportovních aktivitách je nepovinná,
bez nároku na kredit.
Zápis sportu /přihlášení je platné po dobu jednoho
semestru (stejně jako u povinných předmětů).
Sporty nejsou ukončené zápočty.
Během studia lze zapisovat libovolný počet sportů.

www.csa.mendelu.cz
www.kurzy.mendelu.cz
www.facebook.com/CSA.MENDELU

www.mendelu.cz

