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Pohled na expozice v pavilonu F
na BV V

KLB
Mendelova univerzita v Brně získala 1. místo
v soutěži o nejzajímavější expozici na veletrhu
Gaudeamus 2010. Komise, která hodnotila
všech 26 přihlášených expozic, byla složena ze
studentů vybraných středních škol (Obchodní
akademie a VOŠ obchodní Brno, Pionýrská;
Střední škola umění a designu Brno, Husova;
Střední průmyslová škola technická, Brno,
Sokolská) a ze studentů, kteří nepřesáhli věk
21 roků, jež do komise navrhovali sami vystavovatelé. Výsledky byly vyhlášeny 3. listopadu
2010 na slavnostním večeru. Na realizaci expozice se podíleli studenti Zahradnické fakulty
pod vedením Ing. Jiřího Martínka, Ph.D. a PR
rektorátu.

Cena za nejlepší expozici veletrhu

redakce@mendelu.cz

Mendelova univerzita
uspěla na veletrhu
Gaudeamus 2010
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Název školy

Hodn.

1 Mendelova Univerzita v Brně

1,5654

2 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

1,579

3 České vysoké učení technické v Praze 1,5793
4 Univerzita obrany

1,5829

5 Masarykova univerzita Brno

1,6096

6 Česká zemědělská univerzita v Praze 1,6114
7

Pohled na expozici Mendelovy
univerzity v Brně

Vysoká škola ekonomie
a managementu, o.p.s.

8 Univerzita Palackého v Olomouci

1,7619

9 Vysoké učení technické v Brně

1,8013

10 Univerzita Pardubice

1,8191

Vysoká škola finanční a správní,
11 o.p.s. – 1. soukromá ekonomická
univerzita v ČR

1,8889

12

Vysoká škola technická a ekonomická
1,9127
v Českých Budějovicích

13

Panevropská vysoká škola
– UNINOVA o.p.s.

14

Vysoká škola báňská – Technická
1,983
univerzita Ostrava

16 Anglo-americká vysoká škola

2,0853

Upper Austria University of Applied
17
Sciences, Rakousko

2,0894

18 Vysoká škola ekonomická v Praze

2,1677

19 Ostravská univerzita v Ostravě

2,2039

20 Skupina ČEZ

2,2514

Národní informační centrum pro
21
mládež

2,307

Gymnázium, Střední odborná škola
a Vyšší odborná škola, s.r.o.

23 Technická univerzita v Liberci
24

Barvy
podzimu
2010

1,9676

Vyšší odborná škola oděvního
designu a managementu
15
2,0567
a Střední uměleckoprůmyslová škola
textilní, Brno, Francouzská 101

22

Vítězný tým

1,6649

2,3543
2,3619

Střední rybářská škola
2,3695
a Vyšší odborná škola VHE, Vodňany

25 Study in Korea

2,4686

Architectural Institute in Prague
26
(ARCHIP)

3,1886

ht tp://w w w.gaudeamus.cz /

PR
Ve dnech 1. až 4. října 2010 se uskutečnila na Mendelově univerzitě v Brně tradiční výstava Barvy
podzimu. Kromě květinových aranžmá a možnosti prohlédnout si Botanickou zahradu a arboretum
Mendelovy univerzity v Brně-Černých Polích rozšířili organizátoři letos výstavu o prodejní burzu
skalniček. V sobotu a v neděli bylo možné absolvovat prohlídku zahrady s odborným průvodcem.
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Jihomoravské
dožínky
2010

KLB
V sobotu 4. září se v areálu Mendelovy univerzity v Brně uskutečnila část doprovodného
programu k Jihomoravským dožínkám 2010.
V prostorách univerzity se za nepříznivého počasí shromažďoval od 11 hodin slavnostní průvod. Jeho součástí byly povozy tažené koňmi,

Redakce / Rektor
Otázka: Pane rektore, jaká je současná situace
s UIS? (Univerzitní Informační Systém – pozn.
redakce)
Odpověď: V současné době je UIS zcela
funkční.
Otázka: Co se za poslední měsíc změnilo?
Odpověď: Od mého posledního prohlášení dne

historická vozidla, traktory, hudební a krojovaný
doprovod, zúčastnili se i významní hosté.
Kolem 13. hodiny se průvod vydal na Lesnou,
kde na louce u Halasova náměstí probíhal další program určený široké veřejnosti, kulturní
vystoupení a také ochutnávky regionálních
potravin a vín. Hlavními organizátory akce byl
Jihomoravský kraj a Agrární komora.

22. 10. 2010, kdy jsem všechny zaměstnance
a studenty informoval o stávající situaci, se intenzivně pracovalo na řešení vzniklých problémů:
1. Byla uzavřena smlouva se společností IS4U,
s.r.o. o poskytnutí pracovních kapacit za účelem zajištění chodu UIS.
2. S externími právníky (specialisty na IT) probíhá příprava podoby smlouvy pro výběrové
řízení na služby spojené s chodem a nezbytným
vývojem UIS pro následující období. V nej-

Rozhovor
s panem
rektorem
k situaci
s UIS
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Agronomická
fakulta
na veletrhu
Země živitelka
2010
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bližších dnech po zpracování příslušných dokumentů bude vypsáno výběrové řízení.
3. Předběžné oznámení o výběrovém řízení od
23. 11. 2010 na Informačním systému o veřejných zakázkách (http://www.isvzus.cz/usisvz/
usisvz01003Prepare.do?znackaForm=600531
4901001).
Otázka: Do kdy je chod UIS smluvně zabezpečen?
Odpověď: Do konce roku 2010. Pro další období je, jak již jsem zmínil, připravováno výběrové
řízení.
Otázka: Do konce roku zbývá již jen několik
týdnů. Jak bude zajištěn chod systému, pokud
se nestihne výběrové řízení realizovat včas?
Odpověď: Pokud nám zákonné lhůty nedovolí
uzavřít výběrové řízení včas (tj. do konce roku),
bude projednána prolongace stávající smlouvy
o poskytnutí pracovních kapacit.
Otázka: Proč k problémům s informačním systémem univerzity vůbec došlo?
Odpověď: Důvodem je naprostá závislost
funkčnosti systému na konkrétních lidech, kteří
v srpnu tohoto roku ukončili pracovní poměr na
univerzitě a odešli do komerční sféry. Volné
pracovní pozice uvolněné na Ústavu pro informační systém byly od září zčásti doplněny
o nové pracovníky na klíčových pozicích. Přesto, že nový tým vyvinul veliké úsilí, aby zajistil
provoz systému, začaly se objevovat výpadky
některých jeho částí. Pro uživatele byly určitě
velice nepříjemné problémy s elektronickou
poštou, přihlašováním do systému a identifika-

cemi. Bohužel, z důvodu zjištěné absence dokumentace celého systému, nebylo jeho bezchybný chod reálně možné zajistit.
Otázka: Bylo možné této situaci zabránit?
Narážím na dotazy, zda byla dána zaměstnancům Ústavu pro informační systém výpověď?
Odpověď: Ze strany Mendelovy univerzity nebyla dána ani jedna výpověď. K odchodu se rozhodli jednotliví zaměstnanci sami a takové rozhodnutí je nutné respektovat.
Otázka: Hovoří se o manažerských pochybeních a žalobách. Můžete se k tomu konkrétněji
vyjádřit?
Odpověď: Verzi o manažerském pochybení
odmítám. O žalobách na bývalé pracovníky
Ústavu pro informační systém, kteří odešli do
komerční sféry, nejsem informován.
Otázka: Neměly problémy s UIS také jiné univerzity, které od MENDELU systém koupily?
Odpověď: Ano, problémy se zajištěním chodu
systému se objevily také u partnerských univerzit. Tato situace obdobně jako na MENDELU je
řešena pomocí smluv o poskytnutí pracovních
kapacit.
Otázka: Jak vidíte další vývoj UIS?
Odpověď: Další vývoj univerzitního informačního systému je nyní otázkou široké diskuse
nad možnými řešeními. Bude nutné zhodnotit, jaké výhody a nevýhody nám jednotlivé
alternativy řešení přinesou. Návrh koncepčního materiálu bude projednáván transparentně ve všech dotčených akademických
orgánech.

AF MENDELU

V neděli 29. srpna se s prezentací o netradičním
využití fytomasy zeleného ječmene zúčastnila
Ing. Lucie Melišová. Zájemcům, kteří se zastavili u našeho stánku, nabídla džus z mladého
osení jarního ječmene, včetně komentáře popisujícího přípravu tohoto „nápoje“ a jeho pozitivní vliv na lidský organismus. Část konzumentů
se již někdy s tímto potravinovým doplňkem
setkala – na našem trhu lze koupit komerční
výrobek, pro mnohé byl ale naprostou novinkou.
Tato prezentace vznikla jako jeden z výstupů
projektu GA ČR zaměřeného na výzkum nutriční kvality mladých částí rostlin ječmene
k vývoji „zelených“ doplňků stravy a léčebné
kosmetiky, v němž se kolektiv zabýval analýzou
vybraných nutriceutik u několika genotypů jarního ječmene.
Ing. Melišová ochotně odpovídala na dotazy,
čím je pro lidský organismus džus z fytomasy
ječmene přínosem a proč pít zelené nápoje:
Pozitiv je mnoho, zmínila bych pouze některé.
„Zelené nápoje“ sytí a čistí organismus, jsou

26.–31. srpna 2010 se Českých Budějovicích
konal již 37. ročník tradiční veletrh Země živitelka a Národní dožínky ČR. Zájem návštěvníků byl značný, navzdory ne právě nejpříznivějšímu počasí.
Naše univerzita měla v pavilonu B1 připravený
menší stánek sousedící se stánkem Jihočeské
univerzity. Agronomická fakulta prezentovala
28. a 29. srpna pestrou a zajímavou expozici.
V sobotu 28. srpna již od 9.00 hodin mohli návštěvníci najít u Bc. Mgr. Evy Divíškové odpověď
na zajímavé otázky z biologie rostlin, např. jak
semínko v zemi pozná, kam má růst kořínek
a kam stonek s listy, jak se může rostlina bránit
proti „nepřátelům“, když je připoutána na jedno
místo a další otázky. Vše bylo doplněno také
krátkou prezentací odhalující rostlinný svět pod
mikroskopem, jež měla pravděpodobně největší úspěch.
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komplexní a přirozené, obsahují chlorofyl, jsou
enzymaticky aktivní a zásadotvorné, vykazují
antioxidační aktivitu. Mladá rostlinka ječmene
je přírodou vybavena pro svůj život tím nejlepším. Obsahuje hodně energie a my se snažíme
tuto „zelenou mízu“ využít. Zelený nápoj nezni-

Libuše Trnková a René Kizek
Dva dny v červnu (23. a 24. 6.) 2010 se staly
pro fyzikální chemiky a elektrochemiky symbolem jubilejního X. Pracovní setkání (10 th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists)
v tradičním prostředí jihomoravské metropole.
Na jeho organizaci se od doby vzniku akce
podílejí dvě výzkumné instituce: Masarykova
univerzita Brno (MU) a Mendelova univerzita
v Brně (MENDELU). Stejně jako v loňském roce
se toto setkání konalo na MENDELU v přednáškové hale moderní budovy Q. Záštitu nad konferencí převzali nejen rektoři obou univerzit,
prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. a prof. PhDr.
Petr Fiala, Ph.D., LL.M., ale i děkani příslušných
fakult, doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Ph.D.
z Přírodovědecké fakulty MU a prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. z Agronomické fakulty MENDELU. Ze setkání byl pořízen rozsáhlý sborník.
Zahájení jubilejního desátého pracovního setkání bylo skutečně slavnostní za zvuku trubek
a přítomnosti obou děkanů. Pokud se počet
konferenčních příspěvků v předcházejících
ročnících pohyboval na hranici padesátky, pak
v letošním roce dosáhl na osmdesátku. Pozvá-

čí viry ani bakterie, „nepromaže“ klouby či neotupí bolest. Není lékem, přesto léčí. S problémy
si neporadí lépe nikdo než tělo samo s dostatečně silnou přirozenou imunitou. A přesně toto
zelené nápoje umějí – posilují a povzbuzují
přirozenou imunitu. Jedno staré přísloví říká:
otec nemoci je často neznámý, ale její matkou
je vždy strava.
Po oba dny byl také neustálým středem pozornosti medicínský přístroj In Body, celosvětově
rozšířený a uznávaný v oblasti celkové analýzy
lidského těla. K naší spokojenosti projevily o In
Body zájem všechny věkové kategorie od 3 do
75 let. Postupně si každý z přihlížejících mohl
přístroj vyzkoušet a z přehledného grafu se
dozvědět, kolik má tělesné vody, svalové hmoty, tělesného tuku, beztukové hmoty, hmotnost
BMI, jaký má poměr pasu k bokům (WHR) aj.
Přístroj dále stanoví minimální kalorickou potřebu, navrhne cvičební plán s výpočtem energetického výdeje pro různé typy cvičení a doporučí denní příjem kalorií.
S prezentací Agronomické fakulty na veletrhu
Země živitelka byli zástupci univerzity velice
spokojeni.
V dalších dnech prezentaci doplnily ukázky
lesních lanovek vyvíjených na ŠLP Křtiny,
ochutnávka vín ze ŠZP Žabičce a nabídka studia na Mendelově univerzitě v Brně.
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Ukázka výsledků
z měření na stroji
In Body

Desáté jubilejní pracovní
setkání fyzikálních chemiků
a elektrochemiků v Brně
ní pro plenární přednášky přijalo celkem šest
významných českých vědců z oboru fyzikální
chemie a z oborů, kde fyzikální chemie hraje
důležitou roli – biofyzikální chemie, biofyzika,
bioelektrochemie, biomedicínská technika
a bioinformatika (Ivo PROVAZNÍK, Oldřich PYTELA, Jiří HOMOLA, Oldřich DRAČKA, Vladimír VETTERL, Michael HEYROVSKÝ). V těchto plenárních přednáškách jsme se dozvěděli
o možnostech monitorování elektrických signálů za využití fluorescenčních signálů. Posluchači byli seznámeni s nejnovějšími aplikacemi
optických i elektrochemických biosenzorů pro
detekci nukleových kyselin a proteinů. V letošním roce byla velká část konference věnována
nanotechnologiím a jejich využití v chemických,
biologických a medicínských disciplínách. Nárůst v počtu příspěvků zaznamenala i Sekce
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mladých, ve které jedenáct studentů prezentovalo a obhajovalo výsledky své práce v anglickém jazyce.
V navazujících prostorách byla umístěna posterová sekce, čítající přes padesát posterových
sdělení. Pro rychlejší a lepší orientaci předsta-

vovaného posteru proběhla krátká prezentace
autora, resp. autorů posteru. Dá se říci, že tento způsob prezentace v podvečer při popíjení
dobrého moravského vína byl přijat s velkým
nadšením. Na odbornou část pracovního setkání tradičně navazovala neformální diskuse.

Exkurze studentů
znojemského gymnázia
na ústavu chemie a biochemie
Markéta Ryvolová,
Bořivoj Klejdus, René Kizek
AF MENDELU
21. května 2010 se na Ústavu chemie a biochemie uskutečnila exkurze studentů prvního ročníku znojemského gymnázia – Pontassievská.
Více než padesát studentů se seznámilo
s výzkumnou prací skupin vedených profesorem
Klejdusem a docentem Kizkem.
Na pracovišti profesora Klejduse si studenti
mohli prohlédnout nejmodernější instrumentální techniky zaměřené na separační metody
(extrakci nadkritickou tekutinou, extrakci urychleným tokem rozpouštědla, mikrovlnný rozklad,
extrakci na pevné fázi) a kapalinovou a plynovou chromatografii. Pracoviště profesora Klejduse se orientuje na spojení kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií. Hlavní

Studenti gymnázia v chemické
laboratoři

výzkumnou prioritou je oblast přírodních látek
– sekundárních metabolitů rostlin. Studenti se
dozvěděli o nejmodernějších postupech izolace
a identifikace biologicky aktivních látek v rostlinách a také o potenciálu těchto sloučenin pro
zdraví a možné využití ve farmaceutickém průmyslu.
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Na pracovišti docenta Kizka měli studenti možnost nahlédnout do několika různých oblastí
vědeckého výzkumu, se kterými je seznámili
jednotliví členové skupiny. Dalibor Húska srozumitelně vysvětlil, co jsou nanotechnologie
a jaký je jejich význam v medicíně a klinické
biochemii. Na příkladu magnetických nanočástic názorně ukázal, jak lze izolovat vybrané
molekuly ze složitých biologických vzorků.
S metodami amplifikace DNA a její následnou
analýzou pomocí gelové elektroforézy se seznámili ve výkladu Soni Křížkové, která jim zajímavou formou přiblížila nejběžnější analytické
techniky používané při práci s dědičnou genetickou informací. Význam elektrochemických

detekčních metod, založených na měření změny elektrochemických vlastností studovaných
látek, přiblížil studentům docent Kizek.
Na závěr se studenti podívali také do laboratoří explantátových kultur, kterými je provedli Olga
Kryštofová a Jiří Sochor. Ti jim přiblížili problematiku různých způsobů pěstování rostlin, od
truhlíkového způsobu, přes hydroponii až po
odvození explantátů ze semen. Také byl demonstrován vliv těžkých kovů na růst rostlin.
Díky této krátké exkurzi si mohli studenti udělat
představu o tom, jaké moderní přístrojové vybavení se v prostorách budovy Ústavu chemie
a biochemie nacházejí a také o tom, jak různorodý a zajímavý výzkum se zde provádí.

Ludvika Kanická

fakulty členy hodnotící komise. Byli jimi Karel
Kobosil (předseda komise) a členové: Ing. arch.
František Vrána (Mendelova univerzita), prof. Ing.
arch. Jiří Pelcl (Vysoká škola umělecko-průmyslová Praha), prof. Ing. arch. Jan Fišer (Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem), prof. Jiljí
Šindlar (FA VUT Brno), prof. Ing. Stefan Schneider, PhD. (Technická univerzita vo Zvolene), prof.
Ing. arch. Ivan Petelen (Technická univerzita
Bratislava) a doc. Ing. arch. Ferdinand Chrenka
(Vysoká škola výtvarných umění Bratislava).
Komise dostala nelehký úkol vyhodnotit asi 150
posterů, 40 modelů a funkčních prototypů, aby
ocenila dle statutu ty nejlepší práce. S výsledky
soutěže seznámila veřejnost tajemnice soutěže
a moderátorka vernisáže doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc. z Mendelovy univerzity.
I když zvítězit mohlo jen málo jedinců, patří
konfrontace úrovně prací stejně jako konfrontace názorů členů jury k základnímu poslání této
soutěže s jasným cílem – posouvat úroveň
nábytkového designu neustále kupředu.

LDF MENDELU
22. září, poslední letní den roku 2010, odtroubili trubači brněnské Mendelovy univerzity před
brněnskou výstavní síní Slevárna Vaňkovka
začátek vernisáže výstavy představující výsledky 6. kola mezinárodní studentské soutěže
Cena Profesora Halabaly.
Soutěž je přehlídkou semestrálních prací z oblasti nábytkového designu a interiéru a v jejím
pořádání se střídají Mendelova univerzita v Brně
a Technická univerzita ve Zvoleni, kde profesor
Jindřich Halabala před více než půlstoletím
položil základy nábytkářské pedagogiky.
Vernisáž se uskutečnila za účasti významných
hostů, ke kterým patřil představitel pořádající
univerzity doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc., prorektor pro pedagogiku, výstavu zaštítil i děkan
Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity doc. Dr. Ing. Petr Horáček a nechyběl představitel partnerské instituce, Dřevařské fakulty
TU Zvolen, doc. Ing. Jan Sedliáčik, PhD., proděkan pro vědu a výzkum. Vernisáže se zúčastnili i oba synové prof. Halabaly Ing. Ivan Halabala a prof. Ing. arch. Jindra Halabala, CSc.
a významná osobnost z oblasti designu Karel
Kobosil, ředitel nedávno zrušeného brněnského
Design centra České republiky.
Soutěž se od počátku těší velké pozornosti
odborných vysokých škol z České republiky
i Slovenska. Letošního ročníku se jich zúčastnilo již osm: Mendelova univerzita v Brně, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Vysoká
škola uměleckoprůmyslová v Praze, VŠUP
Praha se sídlem ve Zlíně, VUT v Brně a Slovensko zatupovaly školy STU v Bratislavě, Technická univerzita vo Zvolene a Vysoká škola
výtvarných umění v Bratislavě.
Dle statutu soutěže nominoval děkan pořádající
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Vedoucí pedagog: prof. Ing. Štefan Schneider,
PhD.
Škola: Technická univerzita vo Zvoleni
Výrok poroty: Porota oceňuje expresivní tvarový koncept pracující s plošnou lamelou s vysokou estetickou a funkční kvalitou.
„Ocenění“ za design mimo statut bez uvedení
pořadí
Jan Plecháč
Název projektu: ICONS
Vedoucí pedagog: prof. Ing. arch. Jiří Pelcl
Škola: VŠUP Praha
Výrok poroty: Porota oceňuje kolekci nábytkových prvků pro jejich filozofický posun ve vnímání ironičnosti nábytkového produktu.

Kategorie design
Cena prof. Halabaly
Filip Štrba
Název projektu: Bytový doplnok
Vedoucí pedagog: Mgr. Ing. arch. M. Laššák
Škola: Technická univerzita vo Zvoleni
Výrok poroty: Porota oceňuje vnesení grafického prvku do nábytkového produktu.
Ocenění bez uvedení pořadí
Nicola Filipová
Název projektu: T-Tuck
Vedoucí pedagog: prof. Ing. arch. Jan Fišer
Škola: UJEP Ústí nad Labem
Výrok poroty: Porota oceňuje inovativní řešení
stolového setu s ohledem na použití ve veřejném prostoru.
Ocenění bez uvedení pořadí
Aneta Nosková
Název projektu: Stolní set
Vedoucí pedagog: prof. Ing. arch. Jan Fišer
Škola: UJEP Ústí nad Labem
Výrok poroty: Porota oceňuje netradiční kompozici stolové plochy kumulující více funkcí.
Ocenění bez uvedení pořadí
Radka Šrámková
Název projektu: Lusk
Vedoucí pedagog: prof. Ing. arch. František
Vrána, Ing. Milan Šimek, Ph.D.
Škola: Mendelova univerzita v Brně
Výrok poroty: Porota oceňuje tvarové a funkční
pojetí variabilního sedacího prvku do mateřských škol a dětských pokojů.

Kategorie interiér

Cena ani ocenění nebyly uděleny.

Kategorie mimo statut soutěže
(diplomové a doktorské práce)
„Cena“ za design mimo statut
Andrej Čtverha
Název projektu: Café del Mar

„Ocenění“ za design mimo statut bez uvedení
pořadí
Jiří Krejčí
Název projektu: Junák
Vedoucí pedagog: prof. Ing. arch. Jan Fišer
Škola: UJEP Ústí nad Labem
Výrok poroty: Porota oceňuje jednoduchý stavební konstrukční systém naplňující potřeby
alternativního bydlení budoucnosti.
„Ocenění“ za design mimo statut bez uvedení
pořadí
Zdenka Poliaková
Název projektu: Tulip
Vedoucí pedagog: doc. Ing. arch. Ferdinand
Chrenka
Škola: VŠVU Bratislava
Výrok poroty: Porota oceňuje přeměnu tvaru
a nové funkce pomocí nových materiálů.
„Ocenění“ za interiér mimo statut bez uvedení
pořadí
Martin Hamráček
Název projektu: Materská škola Oreské
Vedoucí pedagog: Ing. Veronika Kotrádyová, PhD.
Škola: FA STU Bratislava
Výrok poroty: Porota oceňuje hravost konceptu
pro interiér předškolního zařízení.
„Ocenění“ za interiér mimo statut bez uvedení
pořadí
Monika Kubiczeková
Název projektu: Výstavná sála
Vedoucí pedagog: Ing. arch. Jana Vinárčiková
Škola: FA STU Bratislava
Výrok poroty: Porota oceňuje jednotu řešení
exteriéru a interiéru pro výstavní účely.
„Ocenění“ za interiér mimo statut bez uvedení
pořadí
Zuzana Majerská
Název projektu: Bývanie s podnikaním
Vedoucí pedagog: Ing. arch. Eva Teplanová,
Ing. Zuzana Tončíková, Ing. Katarína Kalfasová
Škola: Technická univerzita vo Zvoleni
Výrok poroty: Porota oceňuje optimální sdružení
dvou výrazných funkcí: bydlení a podnikatelské
činnosti.
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Flora Olomouc 2010
– letní etapa
Tomáš Koloušek,
vedoucí BZA MENDELU
19. až 22. srpna 2010 se konala letní etapa
výstavy Flora Olomouc 2010, která bývá hojně
navštěvována zahradnickou i laickou veřejností. Unie botanických zahrad zde získala 1. místo v soutěži o nejlépe řešenou expozici ve III.
Kategorii – ostatní zahradnický materiál. Architektonický návrh pro expozici Rostliny okolo nás
vytvořil prof. Ivar Otruba. Mendelova univerzita
v Brně byla na této expozici zastoupena několika pracovišti – Botanickou zahradou a arboretem, Ústavem pěstování, šlechtění rostlin
a rostlinolékařstvím a Mendeleem Zahradnické
fakulty.

Marie Vágenknechtová
AF MENDELU
Obedience je kynologický sport pocházející
z Anglie. Jak již název napovídá, jedná se o poslušnost a mezi odborníky je tento sport označován také jako Vysoká škola poslušnosti.
V České republice se poprvé představil na jaře
2008. Od začátku tohoto sportu se mu věnuje
i studentka Agronomické fakulty MENDELU
Ing. Marie Vágenknechtová se svojí fenou belgického ovčáka tervuerena, Kl.ch.OB.o. Zicorou
Nicou z Kovárny Corou.
Největší závod, kterého se letos zúčastnily, bylo
MS FMBB (mezinárodní organizace sdružující
chovatele belgických ovčáků celého světa)
v Německém Cottbusu. Mistrovství se konalo
19.–23. 5. 2010 a tento tým zde obsadil krásné

19. místo v jednotlivcích a 5. místo v družstvech.
Velký dík patří Agronomické fakultě a Ústavu
chovu a šlechtění zvířat, kteří účast této dvojice
na mistrovství světa podpořili. Další akcí, které
se tým zúčastnil, bylo historicky první Mistrovství ČR belgických ovčáků 26. 6. 2010, kde se
umístil na vynikajícím 2. místě. Prozatím poslední akcí byl otevřený závod s kvalifikací na MS
FMBB 2011, které by mělo proběhnout příští
rok v Belgii. Tento závod se konal v Herolticích
u Tišnova 11. 9. 2010, kde Marie s Corou vyhrály závod i kvalifikaci a tím si vybojovaly místo
v reprezentaci České republiky na MS 2011. Již
nyní se tedy můžeme těšit na další úspěchy,
které přinese sezona 2011.

Obedience
– aneb
ohlednutí
za sezonou
2010

Foto: Hana Pisarčíková
a Andrea Pavlíčková

Ing. Marie
Vágenknechtová
a Kl.Ch.o. Zicora
Nica z Kovárny
(dr uhá zp r ava)
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Mezinárodní konference
Landscape structures, functions
and management: response to global
ecological change na MENDELU
Pavel Kovář
Univerzita Karlova v Praze,
Přírodovědecká fakulta,
prezident konference

Petr Maděra
Mendelova Univerzita v Brně,
Lesnická a dřevařská fakulta,
předseda pořádající organizace
C Z- I A L E

Jak krajina odpovídá na probíhající ekologické
změny? O tom diskutovalo na 200 účastníků
mezinárodní konference krajinných ekologů
v Brně 3.–6. září 2010, pořádané Českou společností pro ekologii krajiny (CZ-IALE), Mendelovou univerzitou v Brně a Univerzitou Karlovou
v Praze.
Extrémní povodně a náhlá sucha v nezvyklých
obdobích roku, prudké přechody zimy do léta,
stěhování organismů napříč kontinenty, civilizační bariéry versus pohyb na dlouhou vzdálenost, ekonomické náklady na stále více klimatických výkyvů, sociální past nepřizpůsobivosti na ekologickou změnu, dopady na
všechny a potřeba adaptivních řešení... To je
několik dílčích příkladů témat, která zazněla na
mezinárodní vědecké konferenci – v pořadí
druhé tohoto zaměření a této šíře na našem
území; první se konala v Praze v roce 1998:
Landscape structures, functions and management – response to global ecological change.
O významu konference hovoří i tato čísla: téměř 200 účastníků z 33 zemí světa, na konferenci se setkali tři exministři pro životní prostředí (L. Miko, R. Bízková a L. Miklós).
Tématika byla členěna do devíti paralelních
sympozií:
1. Globální klimatická dynamika: výzva ke
konceptuální práci v naukách o krajině
2. Ekonomická konvergence v přírodě a ve
společnosti pod indukovanými tlaky klimatických a krajinných změn
3. Fyzikální, ekologické a socio-ekonomické
monitorování jako nástroj ke konstrukci scénářů při změnách procesů vstupujících do
lidmi obývaných krajin

4. Krajinná geobiodiverzita a indikátory globální ekologické změny
5. Ekologické plánování, krajinný management a zelené sítě v oblastech různých klimatických zón
6.Lesní a zemědělské ekosystémy: adaptivní přístupy k managementu
7. Přirozené a restaurované krajiny: jejich
funkce a služby jako objekt problémově orientovaných věd
8. Otevřená krajina pro výrobu potravin a
energie: Jak řešit střety s cíli ochrany přírody?
9.. Přizpůsobení a funkční správa vodních
zdrojů v rámci změn využívání krajin.
Zásadní vstupní příspěvek přednesl ředitel
Direktorátu ochrany přírodního prostředí při
Evropské komisi a bývalý ministr pro životní
prostředí ČR doc. Ladislav Miko Krajina v evropské environmentální strategii: trendy, výzvy
a příležitosti. Nad konferencí převzalo záštitu
Ministerstvo životního prostředí ČR a hejtman
Jihomoravského kraje. Pořadatelem byla Česká
společnost pro ekologii krajiny a organizačně
se na konferenci podílely Mendelova univerzita
v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta (přednáškové místo konání, exkurze) a Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta (postkonferenční exkurze) prostřednictvím svých oborových
zástupců, kteří spolu s dalšími odborníky v ČR
tuto interdisciplinární platformu v roce 2000
založili.
Mezi klíčovými konferenčními řečníky byl např.
P. Opdam, profesor krajinné ekologie z Univerzitního výzkumného centra ve Wageningen,
který je hlavním inspirátorem výzkumu adaptivních schopností krajin při globálních změnách
v rámci International Association of Landscape
Ecology, jež sdružuje vědce z celého světa.
K dalším zahraničním špičkám patří prof. Robert Bunce z někdejšího britského Institutu
terestrické ekologie nebo Robert H. G. Jongman
z holandské výzkumné instituce Alterra (oba
jsou hlavními autory systému mapování a dlouhodobého monitoringu změn v ekotopech Evropy, na němž jsme se s našimi zástupci CZ-IALE
také podíleli). Z USA přicestoval prof. M. Rejmánek z Kalifornské univerzity v Davisu s tématikou šíření nebezpečných invazních druhů
rostlin v globálním rozměru či z Nového Zélandu Dr. N. Mitchell z Univerzity v Aucklandu
s tématem, jak reagují jednotlivé druhy organismů na prohlubující se změny v prostředí a co
dalšího to může indikovat. Prof. A. Farina z italské Univerzity v Urbinu, autor několika učebnic
v ekologii krajiny, se zabýval ekologickou ekonomikou a teorií zdrojů, bývalý český zástupce
v Mezivládním panelu pro změnu klimatu (IPCC)
Dr. J. Pretel se podělil s účastníky o současné
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poznatky této mezinárodní vědecké organizace. Přestože se konference nemohl zúčastnit
nestor oboru prof. Zev Naveh, který přibližně
před třiceti lety napsal jednu z prvních učebnic
ekologie krajiny, zaslal auditoriu poselství,
v němž mj. zmiňuje svou příjemnou vzpomínku
na pražskou transdisciplinární konferenci v roce
1998 Příroda a kultura v krajinné ekologii, kde
při příležitosti 650. výročí založení Univerzity
Karlovy obdržel medaili za odbornou podporu
našich pracovníků a studentů.
Konference se zúčastnili také pregraduální
a postgraduální studenti českých univerzit,
kteří výsledky svých vlastních výzkumů uplatnili v soutěži o nejlepší prezentaci v rámci plakátových sdělení. Nechyběly ani diskusní
workshopy, např. design ekosystémových sítí
v kulturní krajině a při exkurzích bylo možné
seznámit se s problematikou velkoplošných

vodních rezervoárů v nížině (Novomlýnské
nádrže), transregionální sítě biokoridorů (oblast
Velatice-Horákov), biosférické rezervace (Dolní
Morava) nebo ekologizovaného hospodaření
a správy venkova (obec Hostětín, kterou nedávno navštívil následník anglického trůnu, princ
Charles).
Postkonferenční exkurze byly zaměřeny na
chráněný Průhonický park UNESCO v kontextu
prostorově se rozmáhající suburbanizace (příměstská zóna Prahy) a na chráněné území
v dosahu velkoměsta (CHKO Český kras).
V diskusích se objevilo téma naplňování či
ignorování litery Evropské úmluvy o krajině,
kterou ČR implementovalo v roce 2004, či příčiny, které v krajině prohlubují její deficit
v multifunkčnosti a obyvatelnosti, zvyšují dopad
katastrofických epizod a vedou k ad hoc řešením typu plošné „povodňové daně“.

Blanka Procházková,
Lubomír Neudert

Projekt zahraniční rozvojové
spolupráce s Moldavskou
republikou

Ústav agrosystémů a bioklimatologie AF MENDELU

Ústav agrosystémů a bioklimatologie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se
od roku 2008 podílí na řešení projektu zahraniční rozvojové spolupráce MZe ČR s názvem
Agrotechnická opatření pro řešení problémů
sucha (Moldavsko). Garantem řešení projektu
je firma IRCON, s.r.o. se sídlem v Praze.
Moldavská republika je tradiční zemědělskou
zemí, která byla považována, společně s Ukrajinou, za obilnici SSSR. Zemědělská prvovýroba zaměstnává přibližně 40 % pracujícího
obyvatelstva země. Na počátku devadesátých

Seminář v Bravicen, duben 2010

let utrpělo moldavské zemědělství v důsledku
ztráty tradičních trhů zemí bývalého SSSR
a nutnosti zavést tržní ceny produkce.
V důsledku těchto změn nastal prakticky úplný
kolaps dodavatelsko-odběratelských vztahů
u zemědělských producentů a odběratelů. Tento proces měl fatální důsledky především na
zaměstnanost a celkově negativně ovlivnil hospodaření na zemědělské půdě. Výměra půdy
ležící ladem se zvětšila až 800x (např. okresy
Briceni, Calarashi). Moldavsko se tak v letech
1998–2002 stalo zemí závislou na potravinové
humanitární pomoci ze zahraničí. V posledních
deseti letech dochází ke zlepšování situace.
V moldavském zemědělství převládá rostlinná
výroba (67 %) nad živočišnou (33 %). Zemědělská půda zaujímá 75 % území Moldavska, 75 %
půd jsou úrodné černozemě. Celkově mají
z plodin nejvyšší zastoupení obilniny (asi 1 mil.
ha), dále plodiny pro průmyslové zpracování –
cukrovka, slunečnice, sója, tabák (400 tis. ha)
a brambory a zelenina (90 tis. ha).
Hlavním problémem zemědělské výroby v Moldavsku je výskyt opakujících se dlouhotrvajících suchých období. Periodický výskyt sucha
zasahuje zejména jižní část země. Situace byla
kritická především v roce 2007, kdy výnosy
zemědělských plodin klesly v porovnání s průměrnou produkcí o polovinu. Moldavská vláda
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se obrátila na sousední země a země Evropské
unie s žádostí o pomoc.
Na základě těchto skutečností byl zadán a od
roku 2008 je řešen výše uvedený projekt zahraniční spolupráce. Jeho hlavním záměrem je
přispět ke snížení negativních dopadů sucha
v Moldavsku a to realizací minimalizačních
a půdoochranných technologií zpracování půdy
a závlah v obci Braviceni, ležící v okresu Orhei
přibližně 80 km severně od hlavního města
Kišiněv.
Záměrem je vytvořit přenositelný model hospodaření na půdě s využitím nejnovějších poznatků v oblasti minimalizačních a půdoochranných technologií zpracování půdy a zakládání
porostů plodin a v oblasti managementu vody.
V rámci řešení projektu jsou tyto postupy aplikovány na demonstrační ploše o rozloze přibližně 5 ha (patřící zemědělskému podniku
Braviceni) u hlavních polních plodin pěstovaných
v dané oblasti. Díky značné podpoře příjemce
a centrálních institucí je cílem vytvořit z tohoto
projektu opakovatelný model, který bude možno
aplikovat na další regiony v Moldavsku.
Součástí řešení projektu je i vzdělávací program, v jehož rámci byla připravena dvě odborná školení. První seminář se uskutečnil v dubnu
2010 a byl určen farmářům z obce Braviceni
a okolí, druhý seminář byl realizován v říjnu
2010. Účastníky byli pracovníci institucí rozhodujících o koncepci moldavského zemědělství
(ministerstva zemědělství, Akademie věd)
a pracovníci vzdělávacích institucí.

Ministr zemědělství
Š e b e s t a a M g r. J a n
během monitoringu
v Braviceni, červen

ČR Ing. Jakub
Pavelka
projektu
2010

V červnu 2010 navštívili projekt v Braviceni
ministr zemědělství ČR Jakub Šebesta, velvyslanec ČR v Moldavsku Jaromír Kvapil a další
členové delegace z MZe ČR a zastupitelského
úřadu. Řešení projektu je přínosné pro Moldavskou i Českou republiku. Moldavská odborná
veřejnost je seznamována s nejnovějšími
poznatky a zkušenostmi v oblasti systémů hospodaření na půdě; česká strana dostala možnost propagovat výsledky výzkumu v zahraničí
a získala další cenné zkušenosti se zahraniční
rozvojovou spoluprací.

Pracovníci Institutu celoživotního vzdělávání
Mendelovy univerzity v Brně řeší několik projektů,
z nichž jsou v současné době nejvýznamnější
dva projekty, které jsou řešeny v rámci OP VK
a jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky

1. Inovací odborného, pedagogického
a manažerského vzdělávání ke zvýšení konkurenceschopnosti
						
Náplní projektu je
1) inovace a pilotní realizace vzdělávacích kurzů určených cílové skupině akademických pra-

covníků vysokých škol a ostatních pracovníků
vysokých škol zaměřených na zvýšení manažerských dovedností, využití ICT, podporu tvorby
týmů, jazykové kompetence a odborné kompetence pedagogů (Mendelova interní univerzita,
MIU),
2) odborná příprava projektových manažerů
a inovace systému projektového řízení inspirovaného příkladem dobré praxe na zahraničních
univerzitách,
3) inovace studijního programu Specializace
v pedagogice se zaměřením na zvýšení kvality
praxe (duální studium),
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4) vytvoření systému aktivit zaměřených na
získávání talentovaných studentů (poradenství
a kurzy pro pedagogy středních škol a zájemce
o studium na Mendelově univerzitě v Brně.
Na realizaci kurzů na podporu manažerských
kompetencí a v oblasti spolupráce se středními
školami spolupracujeme s partnerem RPIC-ViP,
s.r.o., který má zkušenosti s přípravou požadovaných kurzů.
Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti Mendelovy univerzity v Brně prostřednictvím
vytvoření uceleného systému vzdělávání akademických pracovníků a ostatních pracovníků
univerzity, inovace akreditovaného studijního
programu Specializace v pedagogice a inovace
systému projektového řízení jako předpokladu
pro zapojení do národních i mezinárodních
akademických týmů a mezinárodních sítí.
Uvedený cíl byl postaven na základě zjištění
a analýz potřeb dalšího vzdělávání pracovníků
a na principech, že každé pracovní místo vyžaduje určité znalosti a dovednosti, jež by se
měly v průběhu pracovní kariéry pracovníka
trvale rozvíjet a být předpokladem pro jeho
kariérní postup. Realizace projektu by měla
položit systémový základ k převedení uvedených principů do praxe vysoké školy.
Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci MENDELU
a to vedoucí pracovníci, pracovníci administrativy, projektoví manažeři, techničtí pracovníci,
výzkumní pracovníci a další.
Kurzy budou přiřazeny jednotlivým definovaným
skupinám pracovníků s určeným požadavkem
na jejich odbornost.
Realizace daného projektu přinese vytvoření
zcela nového systému vzdělávání akademických a ostatních pracovníků univerzity. Konkrétně bude vytvořeno 44 nových kurzů, z nichž
většina bude pilotně ověřována, v rozsahu přesahujícím 300 výukových hodin. Kurzy budou
zaměřeny na rozvoj kompetencí v oblasti
manažerské práce (Teambuilding, Projektový
management), právní oblasti (Pracovní právo,
Vysokoškolský zákon a akademická samospráva, Autorský zákon, Archivnictví a spisová služba, Knihovnictví, Smluvní vztahy), ekonomické
oblasti (Finanční řízení, Rozpočtování a plánování, Reporting, Daňová soustava, Marketingová komunikace), psychosociální oblasti
(Asertivita, Komunikace, Osobnostní rozvoj,
Kreativita, Psychohygiena), pedagogické oblasti (Základy vysokoškolské výuky, Psychologické
základy vysokoškolské výuky), oblasti ICT
(ECDL kurz k certifikátu, E-learningové studijní
opory), jazykových dovedností (Rétorika, Konverzace v angličtině, Český jazyk, Písemný
projev) a oblasti metodologie vědy (Prezentace
výsledků vědy). Partner projektu RPiC-ViP se
zaměří na vzdělávací moduly Podnikavost,
Zvládání zátěžových situací, Řešení problémů,
Timemanagement, Teambuilding.

Uskutečnění projektu přinese inovaci bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Učitelství odborných
předmětů v počtu 15 předmětů. Bude vytvořena
struktura projektového řízení dle nejlepší zahraniční praxe umožňující rozsáhlejší zapojení do
národních a mezinárodních projektů, interní
poradenskou činnost, včetně tří specializovaných kurzů projektového řízení zaměřených na
přípravu a realizaci projektů Strukturálních fondů a zapojení do mezinárodních projektů a sítí.

2. Inovativní systém přípravy pracovníků ve výzkumu a vývoji
Projekt je zaměřen především na zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve vědě a výzkumu prostřednictvím přípravy a realizace kurzů, seminářů a intersektorální mobility (včetně
krátkodobých zahraničních stáží) v rámci systému odborného vzdělávání pracovníků ve vědě a výzkumu (VaV) a studentů doktorského
studia na Mendelově univerzitě v Brně, VFU
Brno a Biopharmu – Výzkumném ústavu biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s. Doplňkovou
aktivitou je podpora zájmu o studium přírodovědných oborů zájemců o vědecko-výzkumnou
práci z řad studentů a pedagogických pracovníků středních škol. Prostředkem k dosažení
tohoto cíle jsou aktivity určené přímo jednotlivým skupinám výzkumných pracovníků, skládající se jak z aktivit v oblasti řízení výzkumu
a šíření jeho výsledků do praxe, tak i z odborných aktivit zaměřených na přípravu cílové
skupiny pro práci v nových výzkumných centrech, jež by měla být financována prostřednictvím OP VaVpl. Tyto aktivity jsou doplněny
kurzy zaměřenými na popularizaci výsledků VaV
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a přípravou systémových mechanismů pro zkvalitnění personálního zabezpečení VaV (Analýza
příkladů dobré praxe, Koučink).
Cílem projektu je vytvoření ucelené nabídky
vzdělávacích akcí (kurzy, semináře, workshopy,
konference) a vytvoření předpokladů pro zavedení systémových opatření za účelem zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumu
a vývoje a zlepšení odborné přípravy a podmínek výzkumných pracovníků všech zúčastněných pracovníků ve výzkumu a vývoji. Celkovým
výstupem projektu bude jednak ucelená nabídka kurzů a seminářů manažerského charakteru zaměřených na řízení vědy MIU, rozšířená
o odborné kurzy a stáže realizované zejména
pod patronací VFU Brno. Odborné kurzy jsou
připravovány pro jednotlivé části cílové skupiny,
což bude znamenat propojení s personálním
řízením na univerzitě a systémem hodnocení
zaměstnanců. V této souvislosti je kladen důraz
jak na udržení nejkvalitnějších výzkumníků,
stejně jako na vytvoření podmínek k získání
nových pracovníků, kteří budou zárukou kvality
pro práci v podmínkách nově vytvořených kapacit v rámci OP VaVpl.
Již v současné době probíhají v rámci jednotlivých klíčových aktivit různorodé workshopy
a semináře, které se setkávají s velmi pozitivním ohlasem účastníků. Za zmínku jistě stojí
úspěšné kurzy Ing. Ladislava Rygla Vědecká
kinematografie a digitální fotografie a Zpracování obrázků v grafickém editoru – Adobe Photoshop), přednáška doc. Ing. Marie Borkovcové,
Ph.D. Hmyz na talíři a workshop Popularizace
a medializace vědy na MENDELU. Na tomto
workshopu byly prezentovány přednášky prof.
Ing. Miroslava Jůzla, CSc. Brambory – naše
základní zdravá potravina, prof. Ing. Jaroslavy
Ehrenbergové, CSc. a Ing. Lucie Melišové Zelený ječmen a Ing. Blanky Kocourkové, CSc.

Setkání prvních absolventů
Agronomické fakulty
Mendelovy univerzity v Brně
(po padesáti letech od promoce)
Ladislav Zeman a Pavel Ryant
AF MENDELU
24. září 2010 se v zasedací místnosti Agronomické fakulty setkali absolventi, kteří před padesáti lety získali na tehdejší Vysoké škole země-

Význam pěstování speciálních plodin v ČR.
V minigalerii Hrášek probíhají v současné době
v rámci tohoto projektu výstavy vědecké fotografie na téma propagace vědy. První ze série
těchto výstav se uskutečnila od 15. září do
18. října a nesla název Hospodářská zvířata
kolem nás, autorem fotografií byl doc. Ing. Pavel
Veselý, CSc. Následovala výstava fotografií
Mgr. Viléma Reinöhla, CSc. Adaptace rostlin na
extrémní prostředí. Do konce roku 2010 své
fotografie představí ještě Ing. Ivo Bezecný.
Z dalších kurzů, které budou realizovány od
října 2010 až do května 2012, upozorňujeme
na kurzy Informační zdroje pro VaV, Práce
s informačními zdroji, Zapojení do mezinárodních sítí a projektů, Publikační činnost v tuzemsku a zahraničí, Spolupráce vědeckých institucí, Řízení VaV v podmínkách univerzity,
Prezentace výsledků vědy, Setkání s vědeckými kapacitami, Ochrana duševního vlastnictví,
Právní aspekty VaV, Projektové řízení VaV,
Osobnostní rozvoj, výzkumníka či Kultura projevu výzkumníka.

dělské v Brně vysokoškolské vzdělání a titul
inženýra. Od 1. 9. 1952 byla vytvořena Zootechnická fakulta a ta zanikla k datu 30. 9. 1959,
takže absolventi roku 1960 končili jako první
svá studia na fakultě, která měla název Agronomická fakulta Vysoké školy zemědělské v Brně.
Ročenka k 75. výročí univerzity u těchto absolventů uvádí, že tehdy končilo 96 absolventů a
z nejvzdálenější oblasti byl Chan Ben-rak z Koreje. Ročníky narození těchto absolventů podle
ročenky se pohybovaly v letech 1932–1939.
Vzhledem k pracovním povinnostem jsem se na
setkání absolventů dostavil až v 17 hodin. Byl
jsem překvapen velkým zájmem všech o dění
na fakultě a na univerzitě. O dojmy z tohoto
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setkání bych se chtěl podělit se čtenáři časopisu Mendel Green.
Setkal jsem se s celou skupinou známých osobností, které v minulosti pomáhaly zvyšovat
úroveň českého i slovenského zemědělství.
Nelze samozřejmě vyjmenovat všechny absolventy a účastníky, ale na mne například udělalo dojem setkání s předními učiteli na vysokých
školách v minulosti,
Za jednu z nejvýznamnějších osobností na
tomto setkání jsem osobně považoval setkání
s prof. Ing. Zdeňkem Filipem, Ph.D., dr.h.c. Působil jednak u nás v Československu (v Praze),
je dvojnásobným doktorem (Praha a Giessen),
habilitoval se v Giessenu a v Berlíně, je doktorem věd v Moskvě a doktorem honoris causa
(Brno a Praha) a také výzkumným spolupracovníkem Americké akademie věd ve Washingtonu.
Dlouhá léta vyučoval předměty související
s mikrobiologií a životním prostředím na univerzitách v tehdejším západním Berlíně a v Německu. V minulosti také pomáhal našim učitelům
a pracovníkům při jejich služebních pobytech
v Německu. Před časem byl také dva roky učitelem – zaměstnancem Agronomické fakulty.
Samozřejmě žádnému přímému účastníku
slavnostního obřadu jmenování tohoto významného vědce čestným doktorem naší univerzity
nevymizí ze vzpomínek jeho nádherná lidsky
skromná řeč při tomto obřadu (viz Acta universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae
Brunensis). Mezi absolventy byl přítomen také
pedagog Ing. Jiří Soutor, CSc., který mne osobně vedl na cvičení z Chovu skotu a který dvakrát
(v 70. letech a v 90. letech) působil na naší
univerzitě jako učitel. Mnoho dnešních zaměstnanců jej zná z různých sportovních akcí a zájezdů pořádaných naší univerzitou. Byl přítomen také Ing. Jarmil Výmola, CSc., velmi známý
drůbežář; dříve také ředitel výroby směsí na generálním ředitelství ZZN, později ředitel Výzkumného ústavu pro biofaktory a veterinární léčiva
v Horních Počernicích, který deset let působil
na ČZU Praha jako učitel předmětů Výživa
zvířat. Bohužel pro zdravotní problémy chyběli
dva významní profesoři a dosud ještě aktivně
vyučující, prof. Jaroslav Dufek, DrSc. učitel statistiky na PEF MENDELU a prof. Zdeněk Mudřík, CSc., učitel výživy zvířat na ČZU Praha.
Skupina chovatelů koní byla také silně zastoupena a to hlavním organizátorem setkání doc.
Ing. Drahoslavem Misařem, CSc., učitelem chovu koní a členem státnicových komisí na MENDELU a také Ing. Zdeňkem Hlačíkem, bývalým
ředitelem plemenářského podniku.
Za výzkumnou oblast jsem mezi absolventy měl
to potěšení promluvit a zavzpomínat na prošlá
léta a společné známé s Ing. Bohumilem Braunem, CSc., dlouholetým pracovníkem Výzkumného ústavu pro chov skotu v Rapotíně. Ten byl

na setkání s manželkou Giselou, absolventkou
téhož významného ročníku. Také jsem se setkal
s Ing. Věrou Krátkou z Chocně (dříve zaměstnána v podniku Oseva) a jejím manželem Ing.
Františkem Krátkým, CSc., dlouholetým pracovníkem Výzkumného ústavu chovu prasat v Kostelci nad Orlicí. Vztah k bývalému Výzkumnému
ústavu chovu prasat v Kostelci nad Orlicí měl
také Ing. Vladimír Bečka, jehož žena v tomto
ústavu pracovala až do letošního roku. Tyto
absolventy jsem nemusel seznamovat příliš
detailně z univerzitou, protože ještě nedávno se
účastnili akcí pořádaných školou.
Jednu absolventku jsem však nemusel seznamovat téměř s ničím, co by souviselo s univerzitou, protože sama se o vše zajímá a účastní
se pravidelně vánočních koncertů ve Křtinách
nebo na Rybničním zámečku v Lednici, a to
absolventku Ing. Dagmar Zemánkovou, manželku profesora Zemánka, emeritního učitele obecné zootechniky a reprodukce na AF MENDELU.
Přítomných 31 absolventů se seznámilo se
současnou strukturou univerzity, živě se zajímali o náplň předmětů na některých nových
součástech univerzity, o finance a počty studentů v jednotlivých oborech. S těmito skutečnostmi je seznámil proděkan doc. Ing. Pavel
Ryant, Ph.D. Početnou skupinu absolventů pak
provedl prof. Zelenka Arboretem a ukázal jim
nejkrásnější místa v tomto skvělém vědeckopedagogickém zařízení. Absolventi nad jeho
krásou žasli, především pak proto, že za dob
jejich studií to bylo nevzhledné místo, které se
zčásti využívalo jako cvičiště pro vojenskou
katedru.
Na závěr setkání se všichni přítomní domluvili
na organizaci a místě příštího srazu absolventů
a za vedení fakulty jsme jim slíbili pomoc
a podporu při jeho organizování a také svoji
osobní účast.
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Polní den Slunečník 2010
v Žabčicích
Vladimír Smutný
Ústav agrosystémů a bioklimatologie, AF MENDELU
7. září 2010 se na pokusných pozemcích Školního zemědělského podniku v Žabčicích uskutečnila přehlídka polních pokusů s kukuřicí
a slunečnicí. Letos druhý ročník Slunečníku
pořádala společnost Syngenta Seeds ve spolupráci s Ústavem agrosystémů a bioklimatologie Mendelovy univerzity v Brně. Pro účastníky
polního dne byl přípraven bohatý odborný
a zábavný program. Také počasí se po delší
době vydařilo, dokonce i sluníčko svítilo, což
přispělo k dobré náladě všech přítomných.
Celý program moderoval známý bavič a moderátor Marek Dobrodinský. Při zahájení nechyběli zástupci Agronomické fakulty doc. Severa,
prof. Křen a Ing. Smutný, kteří přítomné přivítali a seznámili je s připraveným programem. Za
společnost Syngenta Seeds vystoupil Ing. Sýkora, který představil šlechtitelský program společnosti.
Po zahájení následovala přehlídka odrůd kukuřice a slunečnice rozšířená o pesticidní pokusy,
v nichž byly prezentovány různé kombinace
herbicidů v kukuřici a použití insekticidních
mořidel. Kromě toho se přítomní měli možnost
seznámit s výsledky z minulé pokusné sezony
přímo na poli formou posterových sdělení. Dalším bodem programu byla přednáška prof.
Křena zaměřená na problematiku zakládání
porostů a ekonomiku pěstování obilnin. Přednáška se konala ve stanu umístěném uprostřed
polní pokusné stanice, vedle meteostanice
a zde také probíhala neformální diskuse o prů-

běhu letošního počasí s Ing. Brotanem z Ústavu agrosystémů a bioklimatologie. Toto stanoviště MENDELU bylo doplněno postery dalších
pracovníků ústavu zaměřené na problematiku
pěstování obilnin a zvláště kukuřice v podmínkách suché lokality Žabčic.
Po skončení této více pedagogicky zaměřené
části polního dne, pokračoval program formou
praktických ukázek různých minimalizačních
způsobů zpracování půdy a předseťové přípravy půdy. Uvedená část byla zajištěna formou
P+L, s.r.o.
Tímto bodem byl ukončen dopolední odborný
program a všichni přítomní mohli pokračovat
v diskusi u oběda, který byl připraven v italském
stylu. Je nutno říci, že byl skutečně bohatý, co
se týče pestrosti nabízených chodů i samotné
chuti. V italském stylu se pokračovalo i dále,
a to módní show modelů „Nina Ricci“. Celý
program byl doplněn písničkami známé italské
skupiny Ricchi a Poveri, protentokrát v podání
Marka Dobrodinského a spol.
Celá akce se po všech stránkách vydařila. Díky
slunnému dni bylo možné využít i dalších atrakcí, které byly připraveny. Tou byla střelba z luku,
flobertky či winchestrovky. Na účastnících bylo
jednoznačně vidět, že se dobře baví.
V průběhu akce se prezentovala také Mendelova univerzita v Brně, především Agronomická
fakulta, formou stanu s propagačními materiály
o možnostech studia na naší univerzitě. Závěrem lze říci, že polní den Slunečník navštívilo
přibližně 250 účastníků, z velké části z řad
agronomů a širší odborné veřejnosti, především
z regionu jižní Moravy. Ti se mohli vzájemně
podělit o zkušenosti a získat cenné informace
přímo v terénu. Je třeba poděkovat všem pracovníkům Ústavu agrosystémů a bioklimatologie, kteří připravili nejen pokusy, ale i odborný
program, v němž byly výsledky a závěry výzkumu předloženy zemědělské praxi. Tento kontakt
je velmi cenný, neboť zpětná vazba vede k zamyšlení nad prováděným výzkumem a často je
inspirací pro výzkumné úkoly do budoucna.

▌ číslo 4 ▌ prosinec 2010

s t r a n a 17

2. ročník
mezinárodní
vědecké
konference
ICOLLE 2010

ICV
Ve dnech 14. a 15. září 2010 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity
v Brně pořádán již 2. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2010 (International Conference of Lifelong Education).
Jejím cílem konference bylo zhodnocení současných trendů celoživotního vzdělávání
a transfer zkušeností pracovníků, kteří se touto
problematikou zabývají. Proto byla v průběhu
konference ICOLLE 2010 věnována pozornost
tématům dalšího odborného vzdělávání, vzdělávání pedagogických pracovníků a seniorů.

Na mezinárodní vědeckou konferenci ICOLLE
2010 se přihlásilo 93 účastníků.
Záštitu nad průběhem jejího jednání převzali
ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Mgr. Josef Dobeš a rektor Mendelovy univerzity v Brně prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. Významnými hosty konference byli náměstek
hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Václav
Božek a Mgr. Jakub Stárek, ředitel Odboru
dalšího vzdělávání MŠMT ČR.
Na plenárním zasedání přednesli stěžejní příspěvky vybraní pozvaní odborníci pedagogické
teorie a praxe: prof. PhDr. Gabriela Porubská,
CSc. z Pedagogické fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, prof. PhDr. Stanislav
Hubík, CSc., proděkan FRRMS Mendelovy
univerzity v Brně a prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.,
prezident Asociace univerzit třetího věku ČR.
V plénu konference ICOLLE 2010 referovalo
celkem 29 účastníků. Jejich vystoupení byla
rozdělena do šesti tematických bloků, zaměřených především do oblastí rozvoje profesních kompetencí učitelů středních škol, koncepce přípravy budoucích učitelů v členských
státech Evropské unie, dalšího odborného vzdělávání pracovníků v prostředí vysokých škol
a pedagogického vzdělávání akademických
pracovníků.
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Medaile
za rozvoj
českého
knihovnictví
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ÚVIS
Ing. Jiří Potáček, CSc., dlouholetý bývalý vedoucí Ústavu vědecko-pedagogických informací
a služeb Mendelovy univerzity v Brně, převzal
dne 14. září 2010 Medaili Z. V. Tobolky, kterou
uděluje profesní organizace Sdružení knihoven
a Nadace knihoven za významný přínos pro
rozvoj českého knihovnictví. Cenu mu předal
na konferenci Knihovny současnosti náměstek
ministra kultury pro umění a knihovny MgA.
Radek Zdráhal. Medaile nese jméno po Zdeňku
Václavu Tobolkovi (1874–1951), kterého knihovnická veřejnost vnímá především jako osobu,

PEF MENDELU
představuje nový obor
Finance a investiční management
Jiří Urbánek
PR PEF MENDELU
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (PEF MENDELU) představuje
nový obor pro studenty magisterského studia,
který připravila ve spolupráci se společností
Partners. Je tak jednou z mála veřejných vysokých škol v České republice nabízejících vzdělání v této oblasti. Cílem oboru je poskytnout
studentům praktické znalosti a dovednosti
v oblasti finančních trhů. Absolventi tohoto oboru naleznou uplatnění především na pozicích
středního a vyššího managementu v komerčních institucích finančního trhu.

která prosadila knihovnictví jako studijní obor
na Univerzitě Karlově.
Mezi nejúčinnější, nejtrvalejší a nejstarší prostředky sdělovati lidské myšlenky a city náleží
kniha. Jest jak po stránce obsahové, tak i jako
výrobek výrazem své doby a svého prostředí;
jest plodem těch, kdo byli v těchto směrech jejich původci. Působí i tehdy, kdy již její autoři
a výrobci nežijí. Jest měřítkem kulturní vyspělosti svých původců a národů, k nimž náleželi.
Jest přínosem jednotlivců i národů ke kultuře
veškerého lidstva. Je to nezbytná pomůcka
všech badatelů a nejpůsobivější trvalý nástroj
ovlivňovati masu v určitém směru (J. V. Tobolka,
Kniha, 1949).

Podnět pro s vznik nového oboru vzešel z potřeb
trhu práce, kde se projevuje poptávka po kvalitních absolventech jak teoretický mi znalostmi, tak i praktický mi dovednosti v oblasti finančních kapitálových trhů, uvedla prof. Ing. Jana
Stávková, CSc., děkanka fakulty. Za poslední ́
dva roky je to již druhý obor, který ́ fakulta
z uvedených důvodů uvádí do života. V roce
2008 PEF zahájila výuku v dnes velmi žádaném
oboru Cestovní ruch, který si ještě před zahájením výuky našel velmi rychle odezvu u odborníků z praxe a také u studentů. Stejně je tomu
u nového oboru zaměřeného na finanční podnikání, který vzniká ve spolupráci se společností Partners, jež je hlavním partnerem fakulty.
Obor Finance a investiční management je výsledkem několikaleté práce a řeší problém nedostatku kvalifikovaných pracovníků v oblasti
finančních trhů, doplňuje Stávková. Mezi nabízené předměty patří např. Bankovnictví, Kapitálové trhy, Mezinárodní investiční strategie,
Finanční plánování a řada dalších. Díky našim
prestižním partnerům z řad finančních institucí
můžeme nabídnout kvalitní teoretické i praktické zázemí, upozorňuje Lada Kičmerová, tisková
mluvčí Partners. Důraz bude kladen na praktické uplatnění absolventů, kteří získají podrobné
znalosti a dovednosti v řízení procesů komerčních institucí finančního trhu, jako jsou například
banky, pojišťovny, finančně-poradenské společnosti, investiční společnosti nebo penzijní fondy.
Propojení výuky a výzkumu s potřebami praxe
je dlouhodobou prioritou PEF. Absolventi naleznou uplatnění především na pozicích středního
a vyššího managementu v komerčních institucích finančního trhu. Obor Finance a investiční
management je součástí programu Hospodářská politika a správa a bude vyučován v prezenční i kombinované formě. Přihlášky ke studiu
je možno podat v písemné či finančně výhodnější elektronické podobě do 11. 3. 2011.
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Věra Sedlářová
kvestorka

Rozpočet univerzity pro rok 2010 v části příspěvku na vzdělávací činnost již při svém sestavování byl nucen reagovat na nutnost zajištění nových úkolů a dopadů obecně závazných
právních předpisů, a to zejména zvýšení sazby
DPH, dokrytí rozdílu při použití krátícího koeficientu výpočtu DPH do výše 100 %, zvýšení
ceny energií a spoluúčast na financování projektu OP EU VaVPI osa 4 a dalších rozvojových
záměrů univerzity. Rozpočet byl schválen, i když
představoval utlumení některých potřebných
aktivit a omezení ve mzdové oblasti.
Na základě usnesení vlády č. 552 a 597 z roku
2010 provedlo MŠMT ČR vázání rozpočtu
v normativní části rozpočtu, tj. příspěvku na
vzdělávací činnost o 1,72 %. Rozpočet univerzity byl přípisem MŠMT ČR ze dne 9. září 2010,
č.j. 18565/2010-33, krácen o celkovou částku
10 562 tis. Kč. Rozpis krácené částky mezi
organizační součásti byl rozpočtovým opatřením proveden v poměru přidělených prostředků
k čerpání bez prostředků na stipendia, tj. AF
23,84 %, LDF 13,04 %, PEF 13,83 %, ZF 9,4 %,
FRRMS 3,32 %, ICV 1,10 %, CŠP + R 34,57 %.
Organizační součásti jsou postaveny před
závažný úkol zajistit úpravu rozpočtů tak, aby
do konce kalendářního roku nedošlo k přečerpání přidělených prostředků z příspěvku na
vzdělávací činnost. Plénum České konference
rektorů a její předsednictvo na svých zářijových
zasedáních vyslovilo nesouhlas s neúměrným
krácením rozpočtu veřejných vysokých škol
oproti jiným organizacím financovaným resortem školství s upozorněním, že reforma terciálního vzdělávání nemůže být primárně založena
na úsporách mnohem výraznějších, než dopadají na ostatní instituce v rámci i mimo resort
školství v letošním i následujícím roce.
Pro rok 2011 a další roky připravuje MŠMT ČR
zásadní změnu v zásadách financování a pravidel stanovení rozpočtu veřejných vysokých
škol, v nichž deklaruje základní a rozhodující
východisko spočívající v přechodu od kvantitativní expanze posledního desetiletí k všestranné podpoře kvality rozvoje a s tím související
diverzifikace vysokého školství v České republice. Financování je nejúčinnějším nástrojem pro
řízení těchto změn. Jakákoliv větší změna však
na druhé straně přináší určitou míru nejistoty
a u univerzity může vést k obtížně předvídatelným výsledkům a přinést jí nečekané komplikace.
I když navržené změny ve financování využívají kvantitativní a kvalitativní postupy jiným způsobem než v předcházejících letech, jsou nadále postaveny na měření výkonu univerzity
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Příspěvky na vzdělávací
činnost pro rok 2010 a 2011
podle počtu studií studovaných ve standardní
době plus jeden rok a absolventů (tedy na normativním financování) a zachovává v současnosti platné koeficienty ekonomické náročnosti studijních programů. Nově bude do příspěvku
na vzdělávací činnost zaveden parametr vědeckého výkonu, úrovně kvalifikačního zajištění
výuky doktorského studia a výkonu v mezinárodním zaměření univerzity za většinou tříleté
období s různými vahami údajů z jednotlivých
let, tzv. parametr VKM, pro stanovení limitu
počtu nově zapsaných studentů, kteří budou
zahrnuti do výpočtu příspěvku, a to diferencovaně pro jednotlivé typy magisterských a doktorských studijních programů. Nově budou rovněž upravena pravidla pro započítávání nově
zapsaných studentů do přepočtených („financovaných“) studentů v následujících letech. Pro
výpočet příspěvku na vzdělávací činnost za
absolventy se nově stanoví koeficienty za absolventy bakalářských studijních programů (1,0),
navazujících magisterských studijních programů (0,5), doktorských studijních programů
(podle délky studia od 1,0 až do 2.0). Do pravidel financování podle počtu absolventů bude
v roce 2011 nově zohledněn ukazatel podílu
absolventů bakalářského studia nepokračujících v navazujícím studiu (s různým koeficientem podle délky „nepokračování“), ukazatel
délky doktorského studia (koeficient od 2,0–1,0)
a ukazatel zaměstnatelnosti absolventů univerzity (je podílem nezaměstnaných absolventů a koeficientu náročnosti trhu práce za tříleté
období).
Avizovaným snížením rozpočtu kapitoly resortu
školství a potažmo veřejných vysokých škol se
rovněž zabývalo Plénum České konference
rektorů a její předsednictvo na svých zářijových
zasedáních a kromě jiného vyslovilo obavy, že
prezentované snižování financování vzdělávání
na veřejných vysokých školách by bylo pro
tento sektor devastující a zvažovalo i vynucené
kroky dopadu „podfinancování“ včetně omezení výuky apod.
Navržené změny pravidel ve financování vzdělávací činnosti nejsou výše uvedeným textem
zcela vyčerpány a jeho cílem nebylo ani podrobné vysvětlení nových pravidel. Obsah textu pouze informuje o množství změn, s nimiž se
bude muset univerzita při sestavování rozpočtu
pro rok 2011 vypořádat kromě dopadů řešených
již v roce 2010 a nezabývá se financováním
vědy a výzkumu.
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Studentka
i úspěšná
autorka knih
Jana Žujová
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KLB, Jana Žujová

Ve dvaceti letech a už jste úspěšnou
autorkou. Kdy jste začala psát?

Začala jsem psát ve svých osmnácti, kdy také
vyšla moje první kniha: Zase bude líp. Nikdy mě
nenapadlo, že knihu napíšu. Vše začalo jednoho dne na Gymnáziu ve Vyškově, kdy nám paní
profesorka češtiny, Věra Kubaláková, zadala
téma slohové práce – šikana. Nikdy jsem se
psaním slohovek problém neměla, ale nijak
zvlášť mě to nebavilo. Práci jsme psali na počítačích, takže jsem ji sesmolila, vytiskla, odevzdala a byla ráda, že mám splněno. Jenže
nakonec mi to nedalo, došla jsem domů, otevřela dokument a pokračovala se psaním. Něco
mi říkalo, že příběh ještě není u konce…
Takovým způsobem jsem postupně přidávala
stránku za stránkou, až jsem před svýma očima
držela šestadevadesátistránkovou knihu. Díky
paní profesorce jsem měla korekturu, kamarádka mi nakreslila obálku a společnými silami
s podporou Gymnázia a Nadace Tři Brány byla
kniha na světě.
Nakonec jsem v psaní našla skvělého koníčka
a způsob odreagování.

Vedl Vás k tomu někdo z rodiny?

To určitě ne. Nikoho z mojí rodiny nikdy nenapadlo, že bych mohla být spisovatelkou. Jediný,
kdo má blízký vztah ke knihám, je moje babička.
Pracovala celý život v knihovně a jako malá jsem
ji tam se sestrou a sestřenicí chodila navštěvovat. Možná, že mě nějakým způsobem ovlivnilo
i tohle.

Měla jste (máte) nějakého autora
jako vzor?

Komu jsou Vaše knihy určeny?

Každá z mých knih spadá trochu do jiné kategorie. V první knize je hlavní hrdinka šestnáctiletá, ve druhé maturantkou a ve třetí vysokoškolačkou. Nemyslím si, že jde vymezit vhodný
věk. Dá se říct, že postavy „rostou“ se mnou,
i když nejde o pokračování. Mám ráda reálné
příběhy, proto je spousta situací v mých knihách
skutečných. Čerpám ze zážitků své rodiny,
přátel, známých a kamarádů mých známých,
dokonce i vlastních. Nejosobnější vztah mám
právě ke své poslední knize, Ona žije!, kde se
objevuje nejvíce mých zkušeností a zážitků.
Hlavní hrdinka je studentkou na PEFce, takže
tím možná nalákám i spolužáky. Pokud si chcete připomenout, jaké tu máme „strašácké předměty“ nebo co lze zažít se spolubydlícími na
kolejích, určitě si knihu přečtěte.
Své knihy doporučuji všem, co nemají vyhraněný literární žánr. Žánr mých knih nedokážu
zařadit – jde o mix detektivky, romantického
příběhu a skutečného příběhu. Mí čtenáři si
váží ještě jedné věci, a tou je nepředvídatelnost.
V polovině, ani před koncem knihy vůbec netušíte, jak vše skončí…

Proč jste si vybrala zrovna studium
cestovního ruchu a ne jiný obor
zaměřený více na tvůrčí psaní?
Jak už jsem řekla, nikdy by mě nenapadlo, že
budu psát. Stalo se to vlastně úplnou náhodou. Navíc, v dnešní době se ani jako spisovatel ne-uživíte. Knižní trh je přeplněný a je velmi
těžké se jako autor prosadit, a těžší je to o to
víc, když začínáte a máte nízký věk. Cestovní
ruch jsem si vybrala proto, že miluju cestování,
jazyky, poznávání nových míst a lidí. Ráda
bych jednou pracovala jako delegátka nebo
tlumočnice.

Nemám vyloženě spisovatelský vzor, ale oblíbené autory ano. Jako malá jsem hodně četla
knihy od Lenky Lanczové a Petry Braunové.
Ovšem také ráda čtu příběhy ze života – pamatuji si, že mě dokonce oslovila i jedna kniha
z povinné četby (jako snad jediná), a to od Zdeňky Bezděkové – Říkali mi Leni.

Jak se Vám na univerzitě líbí a dá se
skloubit studium a psaní knih?

Co máte dál v plánu, nějaká další
kniha?

Určitě. Rodina i přátelé mi dokonce říkají, že se
z toho jednou zblázním, ale já jsem člověk, co
potřebuje pořád něco dělat. Nudou bych umřela. Osm let zpívám, dvanáct let hraji na klavír.
Věnuji se studiu jazyků a cestování, nedávno
jsem dokonce získala práci lektorky v jazykovce.
Vedu besedy o svých knihách a o psaní knih
obecně, kde radím začínajícím autorům. Kromě
toho mám ráda inliny a aerobik.

Zatím je vydaná pouze první. Najdete ji v internetovém vydavatelství Knihovnička, v knihovnách ve Vyškově a Napajedlích, ale také v Brně,
na Úvoze, kde má vydavatelství nově otevřený obchod. Druhá, Kdo vlastně jsem, vyjde na
jaře 2011 ve vydavatelství Petra. Třetí knihu
jsem dopsala teprve před pár týdny, takže zatím
hledám vhodného vydavatele. Rozhodně však
nechci se psaním skončit.

Mendlovku mám ráda, už pro její „domáckost“.
Je tu pěkné prostředí, příjemní lidé a celkově
uvolněná atmosféra. Skloubit se to dá určitě.
A jak jsem již zmínila, škola je pro mě i inspirací.

Stíháte i nějaké další „koníčky“?
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Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních
studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS
MENDELU) ve spolupráci se Svazem obchodu
a cestovního ruchu ČR a Regionální hospodářskou komorou Brno přicházejí s projektem
Vzdělávání pro praxi, který umožní propojit podnikatelskou, veřejnou a akademickou sféru.
Projekt se věnuje v českém prostředí dosud
stále nedostatečnému rozvoji užší komunikace
a spolupráce mezi univerzitami a potenciálními
zaměstnavateli jejích studentů a absolventů.
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České
republiky.
Jak uvádí řešitel projektu profesor Grega, v současnosti je již plně funkční tzv. Portál praxí.
Jedná se o elektronickou on-line platformu
určenou zaměstnavatelům v regionu a studentům FRRMS MENDELU. Prostřednictvím tohoto Portálu dochází k propojení požadavků
zaměstnavatelů na studenty a studentů na typ
a formu praxe. S jeho využitím si potencionální
zaměstnavatel bude moci vybrat studenta, který díky své časové flexibilitě může nahradit
práci zaměstnanců na dovolené, mateřské
dovolené či v pracovní neschopnosti a v případě spokojenosti zaměstnavatele se může stát
jeho novým zaměstnancem.

„Vzdělávání pro praxi“ Rozvoj spolupráce
mezi Mendelovou univerzitou v Brně,
podnikatelskou a veřejnou sférou
Aplikace Portálu praxí na webové adrese is.
mendelu.cz/praxe/ umožňuje po registraci firmě
nebo instituci, která má zájem o spolupráci, aby
se studentům představila, vložila nabídku konkrétních praxí a získala informace o kompetencích potenciálních praktikantů a oblastech jejich
zájmu o praxi.
Portál rovněž umožňuje evaluaci deklarovaných
kompetencí studentů ze strany zaměstnavatelů,
což podle profesora Gregy umožní získat zpětnou vazbu od zaměstnavatelů, důležitou pro
kontinuální aktualizaci obsahu studijních oborů,
aby odpovídal potřebám praxe.
Rektor Mendelovy univerzity v Brně, profesor
Hlušek, si je vědom přínosu projektu a věří
v jeho budoucí rozšíření a využití pro potřeby
celé univerzity.

Studentský
Časopis
Lef

Redakce LEF
Lef – pro někoho název doposud možná neznámý, pro toho, kdo se s ním již setkal, je to však
název časopisu vycházejícího dohromady již
patnáctým rokem na LDF. Není to však žádné
dílo vznikající pod patronátem fakulty. Dá se
říci, že od svých počátků až dodnes je to počin
aktivních studentů, kteří nemají za cíl pouze
zaplnění kolonek v indexu, ale mají chuť vytvářet něco prospěšného, psát a předávat informace také mezi ostatní. Věnují tomu také nemalou
část svého volného času.
Původně byl Lef založen již v roce 1964 ve svobodnějším mezidobí komunismu, kdy svítala
naděje na lepší časy a zdálo se, že snad velká
ledová kra SSSR pomalu taje. V měsíčníku Lef
se přetřásala různá témata vědecko-populárního charakteru, kritiky tehdejší lesnické politiky
a především jejího dopadu na praxi v lesích.
Z per studentů tak pocházely nejrůznější úvahy,
básně, povídky apod. Byl to časopis v té době
zcela ojedinělý i žádaný (náklad 600 ks), míval
25 až 30 stran a „jeho cena nepřevyšovala cenu
jednoho piva“. V roce 1969 bylo jasné, že železné maringotky s sebou přivezly chlad, cenzuru
a demotivující omezení. Poslední redakce v roce
1969 dílem rozhodnutí kárné komise ukončila
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vydávání Lefa, neboť jejich další činnost by
mohla ohrozit dokončení studií.
Na reinkarnaci se čekalo dlouhých 33 let. V roce
2002 navázali studenti na starou tradici a Lef
obnovili. Tisk probíhal pokoutně po univerzitě
na tiskárnách spřátelených ústavů. Nyní se Lef
tiskne ve specializované tiskárně a k sazbě
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slouží sazečský systém Adobe InDesign. Pro
pokrytí nákladů za tisk Lef nabízí firmám možnost inzerce.
Dnešní Lef vychází na přibližně 40 stranách
čtyřikrát ročně nákladem 200–300 kusů. Přináší články s oborovou tematikou, informace z dění
na fakultě i univerzitě, rozhovory se zajímavými
osobnostmi, nejrůznější reportáže či cestopisy.
Lef také pořádá ankety na studentská i odborná
témata. Za tímto účelem časopis disponuje zapůjčeným profesionálním softwarem na vytváření a vyhodnocování dotazníků.
Distribuce probíhá u prodejního stolku ve vestibulu fakulty (tři týdny s každým novým číslem),

v Informačním centru v budově A je instalováno
samoobslužné prodejní místo s prasátkem,
v Modrém knihkupectví, poštou předplatitelům,
se zpožděním jsou čísla v elektronické podobě
dostupná na www.floowie.com.
V rámci své činnosti Lef každoročně pořádá
Literárně-výtvarnou soutěž, do níž přispívají
zejména posluchači Lesnické a dřevařské fakulty, ale i jiných fakult Mendelovy univerzity, a to
v kategoriích poezie, próza, výtvarné dílo a fotografie. V loňském roce navíc redakce Lefa
uspořádala nultý ročník Konference studentských časopisů z celé ČR. Pro velký úspěch
a svou jedinečnost se akce uskuteční i letos.

René Řiháček

pozici údržbáře (Maintenance) v chlapeckém
sportovním kempu Winaukee. Asi se nad touto
pozicí pousmějete, stejně jako jsem se smál
zprvu i já. Naší náplní bylo zejména chystání
kurtů, dovoz potravinových zásob a odvoz odpadků. Nutno dodat, že kemp se nacházel na
ostrově jezera Winnipesaukee, jednoho z nejznámějších jezer státu New Hampshire. Prakticky celé prázdniny se teploty šplhaly přes
30 °C a ke každodenním povinnostem patřilo
i řízení trajektu z ostrova na pevninu. Abychom
nemuseli chodit pěšky, k dispozici jsme měli
golfový vozík, který od nás dostával hodně
zabrat. Pracovní doba byla od 8 do 16 hodin
s přestávkou na oběd. S čistým svědomím mohu
říci, že náročnost práce nebyla velká a naše
pracovní tempo přímo šnečí. Po práci jsme měli
možnost zdarma využít všech sportovních
atrakcí, které byly na ostrově k dispozici – od
tenisu, posilovny, horolezecké stěny, fotbalových hřišť po vodní lyže, wakeboarding a tubing.
O tomto místě jsem se dověděl od kamaráda
a na jeho doporučení jsme v sedmičlenném
českém týmu na tři měsíce odcestovali.
Po příjemném pracovním pobytu je na každém,
zda má chuť cestovat a poznat zajímává místa,
nebo jednoduše odveze ušetřené peníze zpět
do rodné vlasti. Já jsem měl se svými třemi
kamarády od počátku jasno a druhá varianta
nepřicházela v úvahu. Koupili jsme si letenky
a počátkem září odletěli do Las Vegas. Tam
jsme si pronajali auto a vyrazili na desetidenní
neuvěřitelnou cestu po státech Nevada, Kalifornie a Arizona.
Naše cesta vedla přes pomyslný trojúhelník
měst Las Vegas, San Francisco a Los Angeles.
Po pravdě jsme toho v Las Vegas příliš mnoho
neviděli a světoznámou, šest kilometrů dlouhou
gamblerskou ulici Strip, jsme bohužel nenavštívili. O to více jsme si užili cestu skrze Údolí
smrti (Death Valley), které se zdálo nekonečné.

student Provozně ekonomické
fakulty Mendelovy univerzity
v Brně (PEF MENDELU)

Jako vysokoškolský student máte řadu možností, jak strávit relativně dlouhé prázdniny. V mých
očích je nejlepší možností sbalit se a vycestovat
kamkoli za hranice. Poznat nová místa, kulturu
a hlavně zdokonalit si cizí jazyk. Moje prázdninová cesta Work and Travel vedla za ropný
oceán do státu New Hampshire v USA.
O Work and Travel a vízu J1 jste jistě už slyšeli. Přípravy jsou jednoduché, buď si práci najdete sami, nebo využijete služeb agentury, což
je sice dražší, ale pro mnohé pohodlnější. Po
nalezení vhodné práce a vyplnění někdy až
nekonečných dokumentů se odletí na sjednané místo. V mém případě se jednalo o pracovní
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Kopce písčitých vrcholů lemovaly silnice ze
všech stran. Údolí je téměř 230 kilometrů dlouhé a 8 až 25 kilometrů široké. Naše cesta dál
směřovala do Národního parku Sequoia, který se stal doslova naším prvním kontaktem
s divočinou. Příroda je pohádková, téměř jako
z Vinnetoua. Hned na parkovišti u stromu generála Shermana jsme viděli malého vyplašeného
medvěda a v momentu bylo jasné, že nejsem
doma mezi plachými jeleny či zajíci. Stromy
v parku se tyčí do výšky až 100 metrů a jsou až
3000 let staré.
Další zastávkou bylo San Francisco. Město
označované za jedno z nejkrásnějších na světě
nás nezklamalo a tento status jednoznačně
potvrdilo. Dominantou “Friska“, jak jej s oblibou
Češi označují, je most Golden Gate. Je v provozu od roku 1937 a denně přes něj přejede
více jak 120 000 aut po šestiproudové vozovce.
Zajímavostí je, že se počet pruhů pro provoz
jednotlivými směry se mění podle denní doby.
Mezi další zajímavá místa patří nejklikatější
ulice světa s názvem Crookedest street nebo
Pier 39. Zde můžete spatřit několik desítek
lachtanů, jak dovádějí a odpočívají. Zavítali
jsme i do čtvrti Haight Asbury, kterou v 50. letech 20. století proslavila beatnická generace
a v 60. letech mírové hnutí hippies. Dodnes je
v těchto místech cítit atmosféra 60. let.
Ze San Francisca nás silnice číslo 1 táhnoucí
se po pobřeží Pacifiku dovedla do Los Angeles.
Překrásné útesy a nekonečný oceán mě uchvá-

til, skutečně jedno z nejkrásnějších míst, které
jsem kdy navštívil. Plni očekávání jsme vyrazili na pláž New Brighton Beach, ale nemile nás
překvapil štiplavý pocit na patách. Trochu zmateně jsme po sobě pokukovali, než bylo všem
jasné, že ta mazlavá hmota je ropa.
Slavný nápis Hollywood, známý z nejednoho
filmu americké produkce, nás upozornil na to, že
přijíždíme do druhého největšího města USA Los
Angeles. Během pobytu v L. A. jsme nemohli
opomenout navštívit nejznámější čtvrtě Beverly
Hills a Long Beach nebo se projít po chodníku
hvězd. Z L. A. naše cesta pokračovala do Národního parku Joshua tree. Tento národní park mne
velmi učaroval, nejen kvůli místu Jumbo Rocks,
kde jsme přenocovali. Příroda je velmi atypická,
kameny velké jako auta a stromy podivného
vzhledu jsou jasnou vizitkou tamní krajiny.
Naší poslední zastávkou se stal slavný Grand
Canyon. Pohled do kaňonu je vskutku úžasný,
člověka při tom napadají různé myšlenky. Je
až neuvěřitelné, co všechno příroda dokáže
vytvořit.
I když jsme během našeho dobrodružství přespávali v kempech, přihodily se nám situace
více než zajímavé. Například když si medvídek
mýval přišel do auta pro igelitku s jídlem nebo
když jsme byli upozorněni, že si v kempu
v horách nad San Franciscem máme dávat
pozor na horskou pumu. Jednalo se o neuvěřitelnou desetidenní cestu, která se mi navždy
vryla do paměti.

ČT

jeho objevu a také rozporuplnou historii chápání
jeho objevu prakticky až do dnešních dnů.
Poslední dokument, který se hlouběji tématem
fenomenálního Mendelova objevu zabýval, byl
natočen v polovině šedesátých let a od té doby
v souvislosti s raketovým vývojem genetiky se
vnímání Mendela významně změnilo.
Je to téměř neuvěřitelné, ale i po více než sto
letech po tzv. „znovuobjevení Mendela“ – Mendelův objev byl totiž na několik desetiletí zcela
zapomenut a nepochopen – je stále co objevovat a doplňovat. Jako by význam Mendelovy
práce narůstal, místo toho, aby na něm spočinula stále tlustější vrstva prachu, jak se na
klasika patří. Nejen, že genetika, která vznikla
na podkladě jeho objevu, je dnes nejdynamičtějším oborem přírodních věd (někteří proto
nazývají nové století stoletím Mendelovým), ale
další studium jeho geniálního způsobu vědecké
práce a myšlení v nás vyvolává potřebu znovu
přehodnotit naše dosavadní představy o evoluci, o vědě a technologii, o možnostech lidského
poznávání, jinými slovy, o tom, jaký je svět mimo
nás a jací jsme my.

Brněnské studio České televize v říjnu přineslo
premiéru dokumentu o významném přírodovědci světového formátu, J. G. Mendelovi. Dokumentární podobiznu zakladatele genetiky, který své experimenty, jimiž zcela předběhl svou
dobu, prováděl na zahradě kláštera na Starém Brně, natočil kulturní historik, scénárista
a režisér Pavel Jirásek. Bezmála hodinový
dokument vysílala ČT2 ve čtvrtek 14. října 2010
od 21 hod.
Pavel Jirásek se věnuje kulturním tématům
a osobnostem spjatým s Brnem programově,
můžeme vzpomenout jeho úspěšné dokumenty
o Karlu Absolonovi či Gustavu Bromovi. Nápad
natočit rozsáhlejší dokument o J. G. Mendelovi
jsem nosil v hlavě několik let. Když žijete v Brně,
samozřejmě jste konfrontováni s faktem, že
nejslavnějším člověkem, který zde dlouhodobě
působil, není při vší úctě Janáček, ale Mendel,
říká Pavel Jirásek. Jenže to, že opakujeme tuhle
formuli o jeho věhlasnosti, nevypovídá zhola nic
o tom, jak hluboce známe jeho život, podstatu
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Při přípravě dokumentu jsem týmově spolupracoval s Jiřím Sekerákem, vedoucím Mendeliana
Moravského zemského muzea, tedy instituce,
která se dlouhodobě o Mendelův odkaz stará
a musím přiznat, že dokument byl inspirován
také jeho knihou Mendel v černé skříňce, doplňuje režisér. Podobně jako kniha si dokument
všímá nejen veřejnosti mnoha neznámých detailů a peripetií jeho osobního a vědeckého života,
ale především nových interpretací jeho převratných objevů. Postup Mendelovy objevitelské
práce, kterou prováděl v polovině 19. stol., tedy
dříve, než vyšla poprvé Darwinova slavná kniha
O původu druhů, v principu na chlup přesně
odpovídá postupu kybernetika, který by takto
postupoval až dnes. Je to nepochybně Mendelův geniální, naprosto originální způsob myšlení, který způsobil to, že se dnes dá popsat
podstata jeho objevu mnohem lépe a přesněji
s využitím nejmodernější terminologie z oblasti informatiky, kybernetiky, teorie systémů a soft
computing, než tomu bylo kdykoliv předtím.

Přednáška
o lavinách

Formálně dokument obsahuje nejen dokumentární, ale také hrané pasáže s výtečnými výkony herce komika Igora Dostálka v roli jakéhosi
„kybermendela“ a zejména celou škálu černobílých archivních filmových materiálů z mnoha
zdrojů, které skvěle podporují pochopení ducha
objevitelské doby 19. a 20. století. Musím poděkovat za velkou náklonnost a spolupráci celé
řadě významných vědeckých a církevních osobností a institucí, bez jejichž spolupráce by dokument nikdy nemohl vzniknout, říká režisér Pavel
Jirásek. Snažil jsem se, aby příběh Mendelova
života, objevu i následného „znovuobjevování“
jeho díla působil na diváka svým způsobem
i dramaticky. Takže se divák dozví o mnoha
překvapujících faktech, třeba o tom, že slavné
Tři Mendelovy zákony dědičnosti tak, jak se je
dnes učíme, Mendel nikdy nenapsal nebo že
řád Augustiniánů přestěhovaný císařem Josefem II. na Staré Brno byl v době kolem poloviny
19. století vlastně nadmíru liberální a doslova
vědeckou společností.

Janek Bednařík
mezinárodní horský vůdce UIAGM
V Čechách a na Slovensku bylo za loňskou zimu
zaznamenáno celkem 37 lavinových nehod,
které nepřežilo sedm lidí. Přitom pouze pět lidí
se zachránilo díky lavinovému vybavení, které
při lyžování ve volném terénu používali a uměli použít (vyhledávač, sonda, lopata, lavinový
batoh s airbag systémem). Je to smutné o to
více, když už se dnes obecně ví, že 90 % lavinou
zasypaných lidí přežívá prvních 15–20 minut,
a bohužel pouze 20 % z nich pak přežije
40 minut.
Jako horský vůdce se už víc než pět let intenzivně věnuji studiu lavin a lyžování ve volném
terénu (freeride). Na pracovních stážích v Kanadě jsem viděl, jak důležitá je vybavenost
a informovanost lidí, kteří se bílé vášni zvané
freeride věnují. Alarmující čísla z loňské zimy
mě proto přivedla k myšlence uspořádat několik lavinových přednášek v rámci českých
a slovenských univerzit. V krátké přednášce tak
máte možnost shlédnout pár unikátních záběrů padajících lavin, rozbor několika nehod, které se v ČR staly, seznámit se se základními
pravidly přežití v lavinovém terénu, a vyzkoušet
si nejmodernější vybavení, včetně odpálení
lavinového airbag batohu…
Během dvaceti let pohybu v extrémních podmínkách na horách jsem pochopil, že laviny
nejsou pomyslnou lebkou se zkříženými hnáty,
ale samozřejmá součást přírody a jejího života,

podobně jako třeba šelmy. A stejně jako šelmy
nemusejí být zdaleka tak nebezpečné, pokud
člověk ví, jak se má v jejich „teritoriu“ chovat…
Přijďte se sami přesvědčit na netradiční přednášku o lavinách do studentského klubu Green,
který je na kolejích J. A. Komenského v Černých
Polích. Budu se na vás těšit.
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