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KLB
Ve dnech 25. 2.–14. 3. 2011 se v Botanické
zahradě a arboretu Mendelovy univerzity
v Brně-Černých Polích koná velká výstava
orchidejí. Výstava bude otevřena denně od
10 do 18 hodin, vstup je z ulice tř. Generála Píky
od zastávky tramvaje na ulici Bieblova.
Sbírka orchidejí, jedinečná v Evropě, obsahuje
více než 4000 taxonů a bude doplněna o ukázky živého hmyzu. Pro návštěvníky je připraven
i doplňkový prodej a poradenská služba.

KLB
Soutěž byla vyhlášena European Landowners'
Organization (ELO), jejímž členem je také Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů
(SVOL), společností Syngenta a nadací RISE.
Je určena pro vysokoškolské studenty a nové
absolventy do třiceti let a spočívá v napsání krátkého příspěvku v angličtině na blog (800 a 1200
slov) na jedno z témat: Mezinárodní obchod,
Životní prostředí a Zajištění dostatku potravin.
Ceny pro vítěze jsou opravdu lákavé. Kromě
finanční hotovosti bude vítěz pozván na konfe-

ESN

Velká výstava
orchidejí
v Botanické
zahradě
a arboretu
Mendelovy
univerzity
v Brně

Soutěž pro studenty na téma
Mezinárodní obchod, Životní prostředí
a Zajištění dostatku potravin

renci v Bruselu, kde mu bude předán šek Franzem Fischlerem, bývalým evropským komisařem pro zemědělství a také kniha s věnováním.
Doprava do Bruselu bude vítězi hrazena.
Bližší informace na webových stránkách http://
forumforagriculture.com/.
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Přijímací
řízení na
Mendelově
univerzitě
v Brně

KLB

Rozhovor
s úspěšným
střelcem
Tomášem
Nýdrlem

KLB

Mendelova univerzita v Brně je nejstarším
vysokým zemědělským a lesnickým učením
v českých zemích. Byla zřízena v roce 1919 jako
Vysoká škola zemědělská v Brně a pod tímto
názvem existovala až do roku 1994. Za dobu
svého trvání prošla řadou organizačních i obsahových změn a připravila pro uplatnění v různých sférách národního hospodářství a oblastech hospodářské praxe několik desítek tisíc
odborníků.
V současnosti na naší univerzitě studuje přes
jedenáct tisíc studentů. Největší zájem je o studijní programy na Provozně ekonomické fakultě, Agronomické fakultě a o třetí a čtvrté místo
se dělí Lesnická a dřevařská fakulta a Zahradnická fakulta. Velký zájem je i o studium na nové
Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních
studií, uvedl prorektor pro pedagogiku doc. Ing.
Miroslav Havlíček, CSc.

Se sportovní střelbou jsem začal v jedenácti
letech na základní škole, pak moje cesta směřovala na Střední lesnickou školu v Trutnově.
Během studií mě trenér Petr Zvolánek dovedl
až k pozici mistra Evropy (Maribor 2006) a vicemistra České republiky.
Pak jsem šel studovat na Mendelovu univerzitu
v Brně a také přestoupil do nového klubu Kometa Brno. Tam jsem pod vedením Bronislava
Bechyňského dosáhl na 2. místo v družstvech
na Mistrovství světa na Kypru v roce 2007 i v
roce 2008 a získal titul akademického mistra
světa ve Wroclavi 2010.

Přijímací řízení se liší podle fakult, a proto doporučujeme seznámit se na webových stránkách
univerzity s jejich podmínkami, tj. do kdy a jakým
způsobem mají být přihlášky ke studiu podány,
radí prorektor.
Co se týká požadavků a znalostí na uchazeče,
všeobecně lze říci, že o přijetí rozhoduje průměr
známek ze střední školy a maturitní zkoušky,
u některých fakult také Národně srovnávací
testy SCIO a u oborů s výtvarným zaměřením
(Výroba a tvorba nábytku, Zahradní a krajinná
architektura) i talentové zkoušky.
Všem zájemcům o studium na naší univerzitě
bych doporučil navštívit Dny otevřených dveří,
kde mají možnost prohlédnout si areál univerzity a její vybavení, získají potřebné informace
o studiu, včetně studia v zahraničí, o možnostech ubytování, stravování a sportovního vyžití.
To jim může také pomoci při jejich rozhodování,
doplňuje prorektor.
Přesné informace mohou zájemci o studium
získat na http://www.mendelu.cz/cz/studium
nebo na stránkách jednotlivých fakult.

Proč Vás zaujala zrovna střelba?
Jelikož můj otec také sportovně střílel, tak i já
jsem se začal zajímat o tento sport.
Které střelecké disciplíny Vás nejvíc baví
a jaký je mezi nimi rozdíl?
Broková střelba má plno disciplín, ale budeme
se bavit pouze o disciplínách olympijských, což
je skeet a trap. Na trapu vylétá asfaltový terč
směrem od vás a máte na něj dva výstřely. Skeet
je odlišný tím, že terče létají před vámi a máte
pouze jeden pokus. Věnuji se oběma disciplínám.
Jakého jste podle Vás dosáhl největšího
úspěchu?
Největšího úspěchu jsem dosáhl na Mistrovství
Evropy v Mariboru, kde jsem získal zlato v družstvech a na Akademickém mistrovství světa ve
Wroclavi.
Čeho byste ještě rád ve sportovní střelbě
dosáhl?
Rád bych získal v následujících dvou letech
nominaci na olympijské hry v Londýně. A solidní umístění na letošní Univerziádě v Schenzenu.
Dá se skloubit sport a studium?
Skloubit se to dá, ale je to časově náročné. Nejnáročnější je nahradit požadovanou absenci
v letním semestru, kdy je sezona v plném záběru.

Foto: archiv
To m á š e N ý d r l e h o

Co byste rád realizoval v roce 2011?
V tomto roce bych rád získal nominaci na mistrovství světa i mistrovství Evropy a zakončil
bakalářské studium na Lesnické a dřevařské
fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Ale už teď
to vypadá špatně, jelikož obě akce se termínově shodují.
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Pavel Mauer
V sobotu 12. 6. 2010 postihla lesní porosty
Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny
Mendelovy univerzity v Brně větrná smršť Antonín. Šlo o přírodní živel nebývalé síly, který
nemá na školním podniku dle žijících pamětníků
obdobu, ani historické prameny něco takového
neuvádějí. Smršť bořila nejen smrkové monokultury, ale vyvracela i staleté listnáče. Prošla
pásem v severní části podniku od Lelekovic přes
Adamov a Olomučany po Jedovnice. Největší
škody byly na Vranovsku, Rudicku a Jedovnicku.
Jednalo se o souvislá pole vyvrácených, polovyvrácených a zlámaných stromů, také o skupinové i jednotlivé vývraty a zlomy. Zpracováno
bylo více než 60 000 m3 padlého dříví, vzniklo
na sedmdesát hektarů kalamitních holin.
Pod vedením pracovníků ŠLP ML Křtiny MENDELU pracovalo při likvidaci kalamity třicet
těžebních čet, z toho šest harvestorů s vyvážecími soupravami, které sehrály zásadní roli. Plynule navazoval odvoz dříví k nasmlouvaným
odběratelům (až čtyřicet kamionů denně), dříví
bylo zobchodováno. Přednostně byla zpracována jehličnatá hmota, zabránilo se kůrovcové
kalamitě. Na pasekách byl vyklizen klest (i mechanizovaně) a v říjnu se přikročilo k podzimnímu zalesňování prostokořennými sazenicemi
buku a dubu, resp. krytokořennými sazenicemi
smrku. Zalesněno tak bylo šedesát hektarů
vzniklých kalamitních ploch.
Vzhledem k vysokému nebezpečí úrazu při návštěvě lesa v průběhu zpracování dřevní hmoty
a odvozu dříví vyhlásily pro zabezpečení ochrany zdraví návštěvníků lesa v průběhu likvidace
kalamity Městský úřad Blansko, Městský úřad
Šlapanice a Magistrát města Brna zákaz vstupu
do postižených porostů. Toto opatření platilo na
ŠLP Křtiny celkem na čtrnácti katastrálních územích. Vzniklá situace, stav zpracování kalamity
i upozornění na možná nebezpečí byly široce

Pavel Mauer
První dochované zmínky o Křtinách jsou z roku
1237, jejich historie však sahá až k příchodu
moravských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
v devátém století, což dokazuje i vlastní název
městyse. Objekt zámku ve Křtinách, bývalá
rezidence premonstrátů z brněnských Zábrdovic, je památkou zapsanou ve Státním seznamu
kulturních památek České republiky a to společně se zdejším kostelem Jména Panny Marie.
Celý komplex je spjat s českým stavitelem
a architektem italského původu Janem Blažejem

publikovány v elektronických i tiskových médiích, a to i s využitím pořízené fotodokumentace.
Při všech činnostech spolupracoval školní podnik s pedagogy a pracovníky Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU; např. na zpracování
technologických karet zalesnění, ve kterých byly
zakotveny představy a požadavky odborníků
fakulty na prostorovou úpravu lesa, druhovou
skladbu, založení nových výukových a výzkumných ploch atd.
Základem této spolupráce se stalo na začátku
července 2010 letecké ortofotosnímkování,
a poté v srpnu uskutečněné pozemní měření
ploch pomocí GPS. Kromě významu pro praxi
bylo cílem spolupráce především posílit účelové poslání ŠLP Křtiny, tedy využití pro praktickou výuku posluchačů univerzity a napojení na
vědeckou činnost.
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Škody způsobené kalamitou Antonín

Santini-Aichlem (1677–1723). Podle jeho projektu byl na tradičním duchovním místě v letech
1718–1750 postaven barokní chrám, svou výzdobou venkovních zdí již přecházející do stylu
rokoka. Na vnitřní úpravě se podíleli tehdejší
přední moravští umělci, zejména Jan Jiří Etgens
a Ondřej Schweigel. Santiniho chrám byl vystavěn na místě dvou původních kostelů – románského (zvaného český) a gotického (německý).
Křtinský klášter prožil svoji největší slávu ve
druhé polovině 18. století, záhy po vysvěcení
kostela. Brzy ale následovalo jeho zrušení císařem Josefem II. Kostel dále sloužil církvi, ale

Rekonstrukce
zámku Křtiny
(1994–2010)
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Zámek v zimě

klášterní majetek byl prodán. A tak přišli noví
majitelé – Dietrichsteinové, po nich Bubnové
z Litic a Tauberové. V roce 1894 získal křtinský
zámek Jan II. z Liechtensteinu, hodlal jej opravit a darovat obci na školu či nemocnici. Křtiny
se však obávaly velkých nákladů a dar nepřijaly; bydlel zde potom pouze lékař.
V roce 1923, při převzetí liechtensteinského
adamovského statku Vysokou školou zemědělskou v Brně, jí byl současně předán i křtinský
zámek. Ten nadále sloužil jako zázemí lékaře,
během 2. světové války využívala zdejší ubytovací kapacitu německá armáda. Teprve od
padesátých let minulého století byl objekt používán při praktické výuce na školním statku.
Prováděly se různé účelové stavební úpravy
a opravy, ale celkově zámek chátral. Na začátku osmdesátých let 20. století VŠZ v Brně předala zámek zcela do správy Školního lesního
podniku Křtiny, neboť již od roku 1967 byl sídlem
ústředí podniku (do roku 1996).
Od roku 1994 zámek prošel rozsáhlou opravou.
Nejprve byly sanovány krovy a obnovena střešní krytina, aby se zamezilo zatékání vody, poté
se v roce 1997 přikročilo k rekonstrukci jižního
křídla. Do konce roku 2001 zde byla zbudová-

na nová kuchyně, restaurace a soudobě vybavený audiovizuální výukový sál. Zrekonstruován
byl sál společenský. Poté se pokračovalo
v generální opravě a přestavbě hlavní budovy.
V listopadu 2008 byla zkolaudována zbývající
část zámku – severní křídlo. Ve dvou podlažích
vznikly ubytovací prostory (23 dvoulůžkových
pokojů), nová kuchyně s restaurací, v přízemí
prostor pro uvažované informační centrum
a víceúčelové místnosti (učebny). Poté se rekonstrukční práce soustředily na obnovu fasády
a úpravu bezprostředního okolí zámku. Byly
zdárně dokončeny a 14. 12. 2010 byl zcela
obnovený zámek slavnostně předán do užívání
akademické obci i široké veřejnosti.
Celkově bylo na zámku Křtiny prostavěno
170 mil, Kč, z toho v počátku 45 mil. Kč z prostředků hospodářské činnosti školního podniku.
Od roku 2005 pak 100 mil. Kč účelové dotace
ministerstva školství a dalších 25 mil. z prostředků ŠLP ML Křtiny MENDELU. Tato investice
přinesla nejen záchranu historické památky,
možnost využití občany a návštěvníky regionu,
ale především nové zázemí praktické výuky
posluchačů Mendelovy univerzity v Brně, zejména Lesnické a dřevařské fakulty.

27. 5.–12. 6. 2011

Brno – město uprostřed Evropy
... festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří
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KLB
Napřed se prosím krátce představte
Jmenuji se Pavlína Šobrová a narodila jsem se
ve městě perníků, Pardubicích, kde se rodinná
tradice práce v potravinářství přenesla i na mne
a já jsem zde vystudovala i Střední školu potravinářské technologie. U tohoto oboru jsem
zůstala a znalosti si prohloubila v programu
Chemie a technologie potravin na Mendelově
univerzitě v Brně, kde jsem úspěšně absolvovala oba stupně pregraduálního studia. Brno
mi učarovalo stejně jako prostředí Almae matris,
a proto jsem si pro postgraduální studium vybrala program Chemie. Kromě studia mě velmi baví
cestování a poznávaní nových kultur a jazyků.
Ráda ochutnávám i jídla všemožných chutí
a vůní. Není mi cizí ani sport. Nejraději mám
venkovní sporty. V létě je to lezení po horách,
alpinismus a pro trénink kolečkové brusle a v
zimě zase lyžování, snowboardování a nepohrdnu ani skialpami.
Co Vás nejvíce zajímá a proč jste se rozhodla pokračovat ve studiu v doktorském programu?
O postgraduálním studiu jsem přemýšlela téměř během celého pregraduálního studia. Líbí
se mi ta kombinace bádání a objevování nových
věcí zároveň s možností předávat své vědomosti dál. Podle mě je to práce, která má smysl
a především velkou budoucnost. Výzkum a vývoj a jeho praktická aplikace v sobě skrývají
obrovský potenciál pro každého, kdo se nebojí
hledat odpovědi na svoje otázky a zkoumat
podobně jako tajemná zákoutí v domě svých
prarodičů, kam se jako děti jednak bojíme vstoupit, ale na druhé straně nás to moc láká.
Kdo Vás přihlásil do soutěže Brno PhD talent
2010 a kde jste se o soutěži dověděla?
Do soutěže jsem se přihlásila společně ještě
s dalšími dvěma kolegy. Jelikož se jedná o prestižní soutěž s velkorysým finančním ohodnocením, je snem téměř každého doktoranda se
o tuto cenu ucházet. O soutěži jsem se dozvěděla na stránkách Jihomoravského centra pro
mezinárodní mobilitu, jelikož mě výměnné pobyty a stáže vždy zajímaly a toto centrum poskytuje velmi širokou nabídku aktivit. Nicméně
informace o soutěži byly dostupné i na stánkách všech univerzit, jež se soutěže účastní,
tedy i v našem UIS. Absolvování celé soutěže
a samotná příprava mi hodně daly a vřele ji
doporučuji všem studentům.
Jakou práci jste v rámci soutěže prezentovala?
V rámci soutěže jsem prezentovala projekt,
kterému se budu věnovat i ve své disertační
práci. Jedná se o navržení vhodného biosenzoru pro detekci prionů. Lidé znají spíše až onemocnění, které tyto infekční proteiny způsobují,
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Rozhovor s úspěšnou doktorandkou
Agronomické fakulty Mendelovy
univerzity v Brně

a to BSE neboli nemoc šílených krav. Také se
podle nejnovějších studií předpokládá, že jsou
původci i jiných neurodegenerativních onemocnění, jako je např. Alzheimerova či Huntingtonova choroba. Jejich včasné odhalení pomocí
vhodného biosenzoru by tedy zamezilo šíření
onemocnění u zvířat a u lidí by tento postup
navíc otevřel možnost včasné diagnostiky, která je zde naprosto klíčovou pro následující
léčebné kroky.
Čeho byste ráda v letošním roce dosáhla?
Na Ústavu chemie a biochemie v Laboratoři
metalomiky a nanotechnologií u doc. Reného
Kizka působím již od druhého ročníku bakalářského studia. Zpracovávala jsem zde svou
bakalářskou i diplomovou práci, které byly obě
zaměřeny na detekci proteinu metalothioneinu
v živočišných tkáních. V letošním roce bych se
chtěla jednak věnovat studiu a rozšířit si své
odborné znalosti a také se věnovat práci v laboratoři a všemu s tím spojenému. Mám v plánu
v rámci svých prvních vědeckých krůčků prezentovat dosažené výsledky na různých zahraničních i českých vědeckých konferencích.
Nechystáte se někam na zahraniční stáž?
Protože je mou velkou zálibou cestování, tak
jsem již během svého pregraduálního studia
absolvovala několik zahraničních stáží. Díky
programu Sokrates-Erasmus jsem studovala
rok v Itálii na Università delli studi di Udine.
Dále jsem absolvovala ještě několik měsíčních
stáží v Brightonu v Anglii, Corcu v Irsku a Miláně a Perugie v Itálii. Teď už nastal čas se plně
věnovat práci, budování kariéry a zúročování
mých zkušeností ze zahraničí. Cestování mám
ale ráda, tak bych možná nějaké lákavé nabídce ne říct nedokázala.
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Ondřej Zítka, René Kizek
V pátek 3. 12. 2010 se v prostorách Mendelovy
univerzity v Brně na Ústavu chemie biochemie
uskutečnila exkurze, která měla za cíl přiblížit
bádání vědeckých pracovníků dětem ze základní školy. Děti měly jedinečnou možnost
seznámit se s laboratorním prostředím a moderními analytickými přístroji. Byla pro ně přichystána prohlídková trasa, která měla celkem čtyři
stanoviště. Na prvním si děti mohly prakticky
vyzkoušet přípravu vzorků a práci s pipetou
a centrifugou. Dalšími stanovišti byly postupně
laboratoře moderních analytických metod se
zaměřením na biochemii a biologii. Děti měly
možnost vidět laboratoř separačních technik,
kde se dozvěděly, k čemu se používá vysokoúčinná kapalinová chromatografie a kapilární
elektroforéza. Dále měly možnost vidět laboratoř spektrofotometrických technik, které se
používají pro detekci řady analytů užívaných
v klinické laboratoři. Na posledním stanovišti se
děti seznámily s možnostmi elektrochemických
technik, mezi které patří vysoká citlivost detekce biologických látek a také miniaturizovatelnost detektorů. Všechny děti jevily velký zájem
o veškeré informace, které jim byly podávány
zkušenými vědeckými pracovníky. Každý student měl také možnost odnést si domů malý
suvenýr v podobě miniaturizovaného kapilárního čipu, miniaturizované tištěné elektrody nebo
mikrozkumavky.

Agronomická
fakulta
Mendelovy
univerzity
se otevřela
uchazečům
o studium

AF
Ve dnech 7. a 21. ledna 2011 se konaly Dny
otevřených dveří na AF MENDELU. Hlavní část
programu moderoval proděkan pro studijní
záležitosti doc. Ing. Libor Severa, Ph.D., který
po úvodním slovu děkana fakulty prof. Ing.
Ladislava Zemana, CSc. informoval o fakultě,
studiu, směrných číslech a podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2011/2012.
Jednotliví garanti představili obory bakalářského a navazujícího magisterského studia.
O svých pracovištích informovali i zástupci
kolejí, ÚVIS a ÚTV. Uchazeči se rovněž dozvěděli o možnostech studia v zahraničí.
Prezentace garantů byla provázena promítáním
fotografií výukových prostor jednotlivých studijních oborů, školního statku i arboreta univerzity.
Po prezentaci si zástupci oborů odvedli zájemce o studium na svá pracoviště. Uchazeči tak
mohli i se svými rodiči vidět „na vlastní oči“ posluchárny, učebny a laboratoře a byly jim zod-

povězeny dotazy o výuce a možnostech uplatnění v praxi po ukončení studia.
Během celého dopoledne s uchazeči živě diskutovali doktorandi AF, rozdávali letáky jednotlivých oborů a odpovídali na všetečné dotazy
uchazečů i jejich rodičů.
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AF
20. dubna 2011 se mohou studenti v aule univerzity informovat o možnostech pracovního
uplatnění po ukončení studia.
Akce je organizována zejména pro studenty
třetího ročníku bakalářského studia a druhého
ročníku navazujícího magisterského studia,
kteří jistě uvítají možnost setkání se zástupci
jednotlivých firem přímo na půdě univerzity.
V minulých letech se prezentovaly firmy z oblasti pěstování rostlin, chovu hospodářských zvířat,
rostlinolékařství, technologie potravin i provozu
techniky. Akce se setkala s velkým ohlasem ze
strany studentů i zúčastněných firem.

Lucie Janečková
Řada obcí nestíhá reagovat na demografický
vývoj počtu narozených a rodiče pak mají potíže
umístit své děti do školek. Problém nedostatečné kapacity státních školek řeší komerční subjekty tím, že zakládají vlastní firemní školky.
Podobné těžkosti mají i zaměstnanci naší univerzity, a proto se zrodil nápad na vybudování
a provoz univerzitního zařízení péče o předškolní děti zaměstnanců a studentů. Vznik mateřské
školy na MENDELU je možné chápat mj. jako
jeden z nástrojů podpory mladých pracovníků
na univerzitě. Z pohledu zaměstnavatele se
jedná o dlouhodobou investici s pomalou návratností vložených finančních prostředků. Jedině
kvalitní zařízení zaručuje úspěšnost a trvalé
využívání jeho služeb.
Naším cílem je proto vybudovat dobře vybavenou mateřskou školu zaregistrovanou v rejstříku škol, která bude nabízet kvalitní vzdělávací
program, provozní podmínky přizpůsobené
potřebám dětí a rodičů a bude provozována
odborně způsobilým personálem. Tato školka
by měla mít bohatý program (např. formou
zájmových kroužků) i v pozdějších odpoledních
hodinách, kdy probíhá na univerzitě výuka.
Pro zjištění zájmu zaměstnanců a studentů
o vznik mateřské školy v areálu univerzity bylo
na říjnovém kolegiu rektora schváleno uspořádání dotazníkového šetření. Anketa byla zveřejněna od 19. 10. 2010 na specifické URL adrese
formou on-line formuláře. Během jednoho měsíce se v ní vyjádřilo 1136 respondentů, z nichž
95 % souhlasí se vznikem univerzitní školky.
Zajímavý je také počet dětí, které by rodiče
umístili do univerzitní školky, který činí 201.
Výsledky ankety jsou vyvěšeny na webových
stránkách odborové organizace univerzity
(http://mendelu.cz/cz/sluzby_sz/odbory) a byly

Agronomická fakulta
Mendelovy univerzity připravuje další
ročník Trhu pracovních příležitostí

také zveřejněny na workshopu pro zaměstnance a studenty 23. 11. 2010. Realizační tým
projektu Univerzitní školka Hrášek zaměstnancům na workshopu prezentoval, co vlastně
založení a provoz školky obnáší. Snažil se
vysvětlit, jak vůbec proces vzniku a provozu
školky probíhá, aby vše bylo v souladu s platnou
legislativou a aby byla zajištěna co nejkvalitnější péče o děti. Současně bylo představeno
takové řešení vzniku univerzitní školky, které by
bylo pro univerzitu co nejmenší ekonomickou
zátěží. Tyto myšlenky byly představeny také na
kolegiu rektora 7. 12. 2010.

Univerzitní
školka
Hrášek

Z návštěvy
univerzitní
školky na ČVUT
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Workshop pořádaný pro zaměstnance Mendelovy
univerzity v Brně k univerzitní školce

Podpora vedení univerzity, představitelů odborů, zaměstnanců a studentů je však pouze
prvním krokem ke vzniku mateřské školy.
K realizaci projektu je potřeba mít také jasné
představy o jeho financování. Zde jsme čerpali ze zkušeností na jiných univerzitách, kde už
univerzitní školky budují (UP v Olomouci nebo
UTB ve Zlíně) a v neposlední řadě na ČVUT
v Praze, kde v říjnu loňského roku otevřeli univerzitní školku Lvíčata ČVUT.
Předpokládané náklady lze rozdělit do dvou
skupin. K financování investičních nákladů spo-

Mendelovo fórum na
PEF MENDELU slavilo úspěch
PR oddělení PEF MENDELU

Jiří Urbánek

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně představila nový cyklus panelových diskusí s odborníky Mendelovo fórum.
Jeho cílem je zpřístupňovat odborné veřejnosti, podnikatelům, akademickým pracovníkům
a studentům nové poznatky a aktuální trendy
vztahující se k podnikání převážně v Jihomoravském kraji. Prvního fóra Jak podnikat na
jižní Moravě se účastnilo více než třicet společností z Jihomoravského kraje.
Mendelovo fórum je velmi zajímavým počinem,
hodnotí první fórum Václav Sochor, novinář
a též moderátor prvního Mendelova fóra. Hned
na prvním fóru se pořadatelům podařilo přivést

jených s přestavbou prostor předpokládáme
využít rozvojových projektů ministerstva školství. K financování vybudování a provozování
firemního zařízení péče o předškolní děti lze
v současné době využít i prostředky z Evropského sociálního fondu. Neinvestiční prostředky jsou součástí připravovaného projektu
s pracovním názvem Univerzitní školka Hrášek,
který by mohl být předložen do výzvy OP LZZ
v I. čtvrtletí 2011. V rámci podpory rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce a sladění
pracovního a rodinného života mohou výzkumné organizace zažádat o dotace na firemní
školku až do výše 8 mil. korun. Součástí podávaného projektu do tohoto dotačního titulu musí
být architektonická studie a stavební projekt.
Proto byla v listopadu podána žádost o nadační příspěvek Nadace ČEZ, která by měla projekt
podpořit.
Zájem o vznik univerzitní školky mapujeme
napříč celou univerzitou, a to nejen ze strany
rodičů, kteří by do ní rádi umístili svoje děti.
Evidujeme i nabídky zajímavé spolupráce na
přípravě interiérů a exteriérů budoucí školky
např. ve formě zpracování diplomových prací.
Věříme, že naše snaha bude úspěšná a podaří se nám na MENDELU vybudovat kvalitní
a úspěšnou školku, která splní očekávání rodičů a bude plná spokojených a šťastných dětí.
Pro podporu univerzitní školky plánujeme několik akcí. Např. na jarní období je připravována
akce Zasaď hrášek pro Hrášek nebo maškarní
bál pro budoucí školkové děti.

dohromady spektrum hostů ochotných otevřeně
promluvit na dané téma a především poskytnout
různé úhly pohledu, dodává Sochor.
První fórum nabídlo možnost osobního setkání
s odborníky, kteří se problematikou podnikání
zabývají denně. Principy firemní komunikace
představil Radek Vítek z Ogilvy PR. Povědomí
o PR se v čase proměnilo a dnes už začínají
PR realizovat i střední a menší firmy, setkáváme
se s tím, že však dělají velmi často základní
chyby, které mají negativní vliv na jejich podnikání, zdůraznil ve svém vystoupení Vítek.
Regionální specifika přiblížila Pavla Střechová,
ředitelka brněnské agentury Bílý Medvěd, aktuální situaci a doporučení z oblasti personalistiky přinesl Luboš Rejchrt, prezident Asociace
poskytovatelů personálních služeb, a se svým
příspěvkem se představil i ředitel Jihomoravského inovačního centra Jiří Hudeček.
Cílem Mendelova fóra je zpřístupňovat podnikatelům, vedoucím pracovníkům společností
všech velikostí, akademickým pracovníkům
a studentům nové poznatky a aktuální trendy
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vztahující se k podnikání převážně v Jihomoravském kraji, uvedla prof. Ing. Jana Stávková,
CSc., děkanka fakulty. Účastníci fóra získávají
možnost setkat se osobně se zástupci institucí
a firem, kteří se dané problematice věnují a jsou
schopni zodpovědět jejich dotazy. Smyslem je
vytvořit ucelený a komplexní přístup k dané
problematice z různých úhlů, dodává Stávková.
V kombinaci se studentským auditoriem a akademickou půdou jde o potenciálně vysoce
životaschopný projekt, který by se mělo dařit
i nadále naplňovat. Témata připravovaná pro
další fóra jsou toho příslibem, dodává Sochor.
Právě o výběru příštího tématu fóra nyní rozhodují zástupci firem i studenti na facebookových stránkách fóra. Videozáznam v HD kvalitě
je možné shlédnout na adrese: http://mendelforum.cz/video/stream. Bližší informace a pozvánku na příští ročník najdou zájemci na stránkách
www.mendelovoforum.cz.

Hosté Mendelova fóra
Václav Sochor – moderátor, novinář
Moderátor na Rádiu Česko a na Radiožurnálu.
Od roku 1996 pracoval jako moderátor a redaktor
v BBC, dále jako šéfredaktor dvouměsíčníku TravelFocus, mezi lety 2007
a 2009 šéfredaktorem Strategie (B2B týdeník
o reklamě, marketingu a médiích). Mimo mnohého dalšího je programovým ředitelem mezinárodního reklamního festivalu PIAF.
Radek Vítek – managing
director Ogilvy PR
Radek Vítek působí v oboru Public Relations od roku
1992, kdy začal pracovat
v jedné z prvních PR agentur na českém trhu, PRAGMA Communications. Poté
byl zodpovědný za lobbistické a Public Affairs aktivity v CEC Government
Relations. Vedl také tým korporátní komunikace a Public Affairs v agentuře Interel. V letech
1998–2007 byl ředitelem české pobočky mezinárodní PR sítě GCI Group. V Ogilvy PR
pracuje od roku 2007 a je zde zodpovědný za
strategické plánování, seniorní poradenství
a řízení vztahů s klíčovými klienty – zejména
v oblasti korporátní komunikace. Radek Vítek
je od roku 2000 členem Výkonného výboru
Asociace PR agentur (APRA), kde má na starosti oblast vzdělávání včetně projektů Akademie PR, LSPR nebo PR Forum, kde také pravidelně přednáší.

Pavla Střechová – ředitelka Bílý Medvěd Public
Relations, s.r.o.
Před pádem železné opony pracovala jako umělec
na „volné noze“, po něm již
v Bílém medvědu – hudebním studiu, reklamní
agentuře a v době vzniku
APRA, PR agentura. Bílý Medvěd Public Relations, s.r.o. Agentura poskytuje od roku 1996
komplexní služby v oblasti Public Relations,
zejména pak v Media Relations a Special
Events. Bílý Medvěd Public Relations je jediným členem profesní organizace APRA sídlícím
mimo Prahu. Klienty agentury jsou lokální
i nadnárodní společnosti.
Luboš Rejchrt – prezident Asociace poskytovatelů personálních služeb
Luboš Rejchrt studoval
VŠE v Praze a v oboru
personalistiky začal pracovat v roce 1995. V tomto roce jej oslovili spolužáci z vysoké školy, aby s nimi pracoval ve
společnosti Nicwell. Z této firmy, která se specializovala na Executive Search, po pěti letech
přešel na pozici personálního ředitele do J&T
Banky. V roce 2003 nastoupil do společnosti
Grafton Recruitment, kde v současnosti působí
na pozici Temporary Staffing Manager pro Českou republiku. Poslední čtyři roky zároveň
zastává funkci Prezidenta Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS). Mezi jeho
záliby patří sport, aktivně trávený čas s rodinou
a přáteli.
Jiří Hudeček – ředitel
Jihomoravského inovačního centra
Jiří Hudeček je ředitelem
Jihomoravského inovačního centra, stěžejní české
organizace pro podporu
začínajících společností
(star t-upy). Podnikatel
a manažer s více než deseti lety zkušeností
na vedoucích pozicích pracoval pro celou řadu
společností včetně GE Capital Bank, LKW
Walter International a další. V současné době
vede dvacetičlenný tým profesionálů pracujících v oblasti podpory a vývoje podniků na jižní
Moravě (v rámci regionální inovační strategie).
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Virtlab,
hacking
a WiFi
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PR oddělení PEF MENDELU

Jiří Urbánek

Projekty, kterými se v současné době zabývá
Ústav informatiky v laboratoři síťových technologií, jsou přínosné nejen pro studenty informatiky, ale i pro běžné uživatele počítačů. Cílem je
usnadnit používání internetu v budově Q či naučit studenty, jak se bránit proti útokům hackerů
a ochránit tak svá data, informace i peněženky.
V následujícím článku vám přinášíme pár užitečných rad. Živnou půdu pro všechny tři projekty
poskytuje špičkově vybavená síťová laboratoř,
kterou můžete najít na PEF. Laboratoř slouží
jako experimentální prostředí pro výuku a pro
vypracovávání závěrečných prací, neboť v praxi
jsou prvky těžko dostupné anebo velmi drahé.
Laboratoř doma? Virtuálně…
Ústav informatiky PEF byl letos integrován do
systému virtuální laboratoře neboli Virtlab, která byla vyvinuta na FEI VŠB-TUO v Ostravě.
Tato laboratoř umožňuje studentům informatiky
řešit praktické úlohy, pracovat s reálnými laboratorními síťovými prvky a dělat pokusy ze vzdáleného počítače. Díky laboratoři získávají studenti cenné zkušenosti a v dnešní době tolik
důležitou praxi. Jak již bylo řečeno, laboratorní
síťové prvky jsou velmi drahé a v málokteré firmě
k nim pustí v praxi začínajícího absolventa.
Virtlab je propojen mezi více univerzitami, kdy
se každá podílí na tvorbě různých síťových prvků, které mezi sebou vzájemně sdílejí. Studenti tak můžou pracovat i na velmi složitých úlohách.
Virtuální laboratoř je velkým přínosem pro studenty informatiky, kteří ji využijí v předmětech
Počítačové sítě I, Počítačové sítě II a Bezpečnost informačních systémů. Ústav informatiky
pracuje také na dalším vývoji Virtlabu.

Obrana proti hackingu
Síťová laboratoř má také velký význam při obraně proti hackingu neboli neoprávněnému pronikání do cizích počítačů, sítí a systémů. Aby
se studenti mohli bránit, musejí se nejdříve naučit samotnou podstatu hackingu a postup
hackerů pomocí tzv. penetračního testu. Tyto
testy jsou však zcela legální záležitostí. Studenti se tak naučí útočníka analyzovat a zablokovat
jeho útok. Navíc mohou zabránit i řetězové
reakci, protože napadený počítač může napadnout další počítače a krást důležité informace.
Při prezentaci Ing. Martina Pokorného, Ph.D.
z Ústavu informatiky, uskutečněnou v prosinci
2010, se studenti mohli dovědět o prevenci, aby
se obětí podobného útoku nestali a co dělat při
samotném napadení.
Základem je mít aktivní bránu firewall, automatické aktualizace a antivirový program, upozorňuje Ing. Pokorný. Pokud se však obětí hackera stanete, nejdůležitější je odstřihnout napadený počítač od sítě, dodává Ing. Pokorný.
Důvod je zřejmý, poškozený počítat může začít
napadat další počítače. Dále za pomoci zkušeného informatika „vyléčit“ počítač a zabránit
dalšímu útoku a poté teprve připojit zpět.

Udělení čestné vědecké hodnosti
doctor honoris causa
prof. Janu Švejnarovi, Ph.D., dr.h.c.
KLB
Ve středu 8. prosince 2010 udělila Mendelova
univerzita v Brně na slavnostní promoci čestnou
vědeckou hodnost doctor honoris causa profesoru Janu Švejnarovi za jeho dlouhodobý přínos
pro ekonomii, obchod a hospodářskou politiku.
Slavnostní promoce se konala v aule Mendelovy univerzity v Brně-Černých Polích za přítomnosti řady významných hostů z akademického
i veřejného života.

Profesor Švejnar s rektorem
Mendelovy univerzity v Brně
Jaroslavem Hluškem
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Matouš Krátký
Stalo se již tradicí, že každý rok před Vánocemi
pořádají Trubači Lesnické a dřevařské fakulty
Mendelovy univerzity v Brně Vánoční koncert.
A tak se 15. prosince 2010 univerzitní aulou
rozezněly lovecké hudební nástroje – lesnice
a borlice v B ladění a lovecké rohy v ladění Es.
Posluchači koncertu měli možnost slyšet koledy,
které neodlučně patří k Vánocům, ale i loveckou
hudbu starých mistrů, například Ondřeje Antona, Leopolda Koželuha či Jiřího Ignáce Linka.
Aulou však také zazněly signály typické pro
českou myslivost a těmi byly skladby nestora
naší myslivosti, profesora Antonína Dyka. Byla
však hrána i současná lovecká hudba.
Postupně se posluchačům představily jednotlivé soubory Trubačů LDF a jako hosté vystoupil

Martin Klimánek
Firma ESRI (Environmental System Research
Institute) je nejznámějším světovým producentem softwaru pro GIS (geografické informační
systémy), včetně dalších souvisejících technologií. ESRI Development Center for Universities
(EDC) je výběrový program zaměřený na podporu vzdělávání a vývoj aplikací pro instituce
s univerzitní licencí ESRI ArcGIS. Program
pomáhá zejména studentům zdokonalit se
v geoinformačních technologiích, systémové
integraci GIS a vývoji vlastních aplikací. Studenti zařazení do programu EDC mají k dispozici veškerý software ESRI a nadstandardní
přístupy k výukovým materiálům a kurzům.
Ústav geoinformačních technologií Lesnické
a dřevařské fakulty se ucházel o statut EDC
společně se dvěma partnery, Ústavem agrosystémů a bioklimatologie Agronomické fakulty

soubor Markazíni, který kromě loveckých nástrojů zahrál pásmo koled i na ostatní žesťové
nástroje. Účelem koncertu byla nejen ukázka
lovecké hudby, ale také snaha o zpříjemnění
uspěchané předvánoční doby pro všechny
posluchače. Každý z nich tak měl možnost vidět
myslivost i z jiné stránky, než z jaké na ni veřejností obvykle pohlíží. Lovecké troubení má totiž
v Čechách a na Moravě hluboké kořeny, sahající až ke konci 17. století. Jedná se o tradici,
která v dnešní době prožívá opětovný rozkvět.
Lesnice a borlice se opět stávají neodlučnou
součástí nejen honů, ale také všech mysliveckých akcí.
Vánoční koncert byl pořádán pod záštitou děkana Lesnické a dřevařské fakulty Petra Horáčka
s organizačním přispěním rektorátu Mendelovy
univerzity v Brně, za což jim patří poděkování.

s t r a n a 11

Vánoční
koncert

Novinky z Ústavu geoinformačních
technologií LDF MENDELU
– ESRI Development Center

a Ústavem plánování krajiny Zahradnické fakulty. Podaná přihláška byla úspěšná a ESRI
v průběhu června loňského roku oficiálně potvrdila přidělení EDC Mendelově univerzitě v Brně.
Naše univerzita se tak stává první univerzitou
v České republice, která statut získala a kromě
již zmíněných výhod smí používat logo EDC na
svých propagačních materiálech. Vedle Idrisi
Resource Center, které je administrováno na
Ústavu geoinformačních technologií již od roku
1997, je to další významný krok v oblasti vzdělávání v oblasti geoinformačních technologií.
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Jiří Kamínek, Martin Klimánek
Aplikace iKatastr umožňuje pohodlně získávat
informace z Katastru nemovitostí ČR (KN) přímo
v terénu podle polohy GPS (globální polohový
systém). Řešení zobrazuje katastrální mapy
a jiné související mapové podklady jako např.
letecké snímky, chráněná území nebo kontaminovaná místa v kombinaci s informacemi z KN.
Mapy jsou v rastrové podobě obdrženy z webových služeb Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního, Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, České informační agentury o životním
prostředí a Open Street Maps. Aplikace iKatastr je určena pro pohodlnou práci s mapami na
Apple iPhone, iPad, případně iPod zařízeních
a podporuje vyhledávání podle adresy a také historii pohybů po mapě. Aplikace iKatastr využívá
knihovnu Whatevermap 2.0 pro nativní a rychlé

Nanomedicína
– fikce nebo skutečnost
Ondřej Zítka, René Kizek
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu připravilo projekt T-ekurze. Cílem projektu
Vzdělávání a rozvoj talentované mládeže v JMK
je pilotní ověření návrhu systémového řešení
mimoškolního vzdělávání talentovaných studentů (studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami) středních škol z Jihomoravského
kraje a částečné řešení nedostatku postupů
a podpůrných programů v oblasti práce s talentovanými středoškoláky pro pedagogické pracovníky z jihomoravských středních škol.
Projekt směřující k využití nanotechnologií
v medicíně byl připraven a realizován na Mendelově univerzitě v Brně (doc. Ing. René Kizek,
Ph.D., RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.) ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně
(doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D.) a gymnáziem
Řečkovice (Mgr. Michal Kuňák, Ph.D.). Studenti středních škol se nejdříve seznámili
s připravenými materiály, diskutovali s řešiteli
a následně po zkušebním testu mohli přijít do
laboratoří. V průběhu dvou dnů 7. a 8. prosince
2010 se v prostorách Mendelovy univerzity
v Brně na Ústavu chemie a biochemie uskutečnila praktická část T-exkurze. Studenti zde měli
jedinečnou možnost seznámit se s aplikacemi,
které využívají nanomateriály a postupy založené na vyspělé moderní analytické instrumen-

zobrazování map pro mobilní operační systém
iOS. Jedná se o první veřejně dostupné řešení
postavené na tomto základě. Projekt je inspirován open-source knihovnou OpenLayers, která
je také použita pro serverovou část tohoto řešení. V uvedeném projektu je tedy možné reálně
porovnat přínos mobilních zařízení. Mobilní
řešení umožňují pohodlnější ovládání díky možnosti okamžité lokalizace a díky rychlým mobilním datovým přenosům pracují přímo v terénu.
Celé mobilní řešení je založeno na bezdrátové
komunikaci, snadném ovládání a lokalizaci pomocí pokročilých datových služeb v kombinaci
s dalšími prvky zařízení Apple (např. kompas
pro lepší orientaci na mapě). Data jsou ukládána off-line a je možné zaslat jejich odkaz mimo
iOS zařízení. Více informací o projektu lze nalézt na adrese http://iphonelab.mendelu.cz nebo
http://www.ikatastr.cz.

taci. Praktické ukázky s možností vyzkoušet si
některé činností byly k dispozici v laboratořích
molekulární biochemie a bioelektrochemie.
Odborný personál této laboratoře, který během
roku s vysokým nasazením pracuje na vědeckých úkolech souvisejících s množstvím tuzemských i evropských projektů, se v tyto dny plně
věnoval výkladu základních principů vybraných metod a podrobnému popisu používané
instrumentace. V souvislosti se studiem v oblasti nanomedicíny byla studentům představena
metoda kapilární elektroforézy, která je využívána ke studiu fluorescenčních nanočástic, tzv.
kvantových teček. Nanočástice jsou stále více
zajímavější pro využití v medicíně pro diagnostiku nádorových onemocnění či vážných poškození různých orgánů. Metoda kapilární elektroforézy má nesporné výhody pro miniaturizaci
v podobě technologie čipů (Lab on a Chip).
Takové technologie byly studentům také ukázány. Dále byli studenti seznámeni s elektrochemickými detekčními systémy, které jsou využívány pro analýzu biomolekul, jako DNA anebo
proteinů, po extrahování z organismu pomocí
paramagnetických mikročástic a nanočástic.
Metoda je obzvláště přínosná v oblasti genové
terapie, diagnostiky a rozpoznání patologických mutací. Studenti byli také seznámeni
s aplikacemi uhlíkových nanočástic pro modifikace elektrochemických detektorů. Nebyla
opomenuta diskuse k potencionální toxicitě
nanočástic pro vícebuněčné organismy. Exkurze se v obou termínech zúčastnilo 23 studentů
ze středních škol a všichni opouštěli prostory
univerzity bohatší o nové znalosti z oblasti
nanotechnologií.
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redakce
Praha, 16. prosince 2010 – V prostorách kavárny Černá Labuť dopoledne proběhlo vyhlášení
výsledků soutěže Startup roku 2010. Již čtvrtým
rokem tak byly v prestižní anketě oceněny nejlepší podnikatelské nápady studentů tuzemských
vysokých a vyšších odborných škol. Hlavní cenu
si odnesl Vladimír Kazlovich se svým on-line
projektem Print365. Podle pravidel soutěže
mohl zvolit mezi dvěma způsoby výhry. Buď si
vzít hotovost 100 000 Kč, nebo získat podporu
v podobě investice a pomoci při realizaci podnikatelského záměru v hodnotě až 3 000 000
Kč. Vladimír se po pečlivém zvážení rozhodl pro
druhou možnost a svůj projekt tak „rozjede“
spolu se zkušenými matadory českého byznysu.
Do finálového kola se probojovalo celkem deset
studentských projektů, hlavní cenu však mohl
získat jen jeden. V roce 2010 tak přebral nejvyšší ocenění z rukou organizátora soutěže
Kamila Vacka student pražské VŠE Vladimír
Kazlovich s projektem Print365. Jedná se
o moderní online řešení tisku a výroby propagačních předmětů pro firmy a drobné podnikatele. Ostatní finalisté byli odměněni stylovým
mobilním telefonem HTC.
Projekt Print365 se v očích poroty stal zaslouženým vítězem nejen díky inovativnímu Vladimírovu nápadu, ale také díky předpokládané
vysoké životaschopnosti v reálném konkurenčním prostředí ČR, zdůvodňuje výběr vítězného
podnikatelského záměru Kamil Vacek a celý
ročník soutěže Startup roku uzavřel slovy: Jsem
velmi rád, že náš projekt mohl pomoci mladým
lidem s podporou a dalším rozvojem jejich
skvělých nápadů. Letos si hlavní cenu zasloužily
minimálně tři projekty, výherce však může být
jen jeden. Chtěl bych tímto všem účastníkům
poděkovat, popřát hodně štěstí a mnoho dalších
skvělých nápadů nejen v jejich profesním životě. Do budoucích ročníků plánujeme organizační změny, které mají za cíl další zjednodušení

redakce
Praha 13. ledna 2011. CVVI se zapojilo do aktivity pro studenty vysokých škol, doktorandy
a mladé profesionály v celostátní soutěži
o nejlepší inovaci nebo dobrý nápad. Do soutěže jsou aktivně zapojeny čtyři vysoké školy,
Mendelova univerzita v Brně, České vysoké
učení technické v Praze, Masarykova univerzita v Brně a Vysoké učení technické v Brně.
Chceme podporovat studenty v jejich aktivním
myšlení a myslím, že v současné době potřebujeme více takovýchto nástrojů, a právě proto
Technology Cup považuji za velký přínos, uvá-

přihlášek do soutěže a lepší propagaci Startupu
roku na vysokých školách ve všech regionech ČR.
Všechny informace o projektu naleznou potenciální zájemci o účast v příštím ročníku soutěže
na webových stránkách www.startuproku.cz.
O soutěži Startup roku
Soutěž, která má za cíl podpořit zajímavé studentské projekty, je pořádána již od roku 2007
společností Glocal Consulting a.s., kterou zastupuje Kamil Vacek, úspěšný podnikatel v oblasti rozvoje nových podnikatelských příležitostí.
Koncipována je nejen pro studenty, kteří se již
ve světě byznysu pohybují, ale i pro ty, kteří
zatím s podnikáním nemají žádné zkušenosti.
Garancí spravedlivého výběru výherců byla
desetičlenná porota, složená z úspěšných osobností českého byznysu. V roce 2010 podnikatelské záměry 75 mladých kreativců ze třinácti
vysokých škol hodnotila mj. i Taťána le Moigne
– Country Business Manager společnosti Google
ČR, Ondřej Bartoš – specialista na rozvoj nových,
technologicky orientovaných projektů, Ondřej
Fryc – generální ředitel Netretail Holding, či Jakub Havrlant – držitel ceny Startup roku 2007,
v současnosti již úspěšný internetový podnikatel.
V porotě dále zasedli: Pavel Řehák z České
pojišťovny, Jan Binar z komunikační agentury
McCann-Erickson, Jan Sýkora z firmy Wood &
Company, Eva Hanáková – šéfredaktorka týdeníku Ekonom, Martin Lukeš – ředitel Rozvojového a poradenské centra VŠE a také pořadatel soutěže Kamil Vacek.
Mezi oceněné studentské podnikatelské záměry loňských ročníků soutěže Startup roku patří
například web http://www.bezrealitky.cz/ (realitní server, jehož výhodou je přímé zprostředkování prodeje či koupě nemovitosti bez provizí), http://www.mujinstruktor.cz/ (bezplatná
služba, propojující sportovní instruktory se
zákazníky), či vítězný návrh 2009 Easy Parking
(bezobslužné parkovací řešení pro prostorově
omezené budovy).

dí prorektorka Mendelovy univerzity v Brně,
doc. Dr. Ing. Alena Salašová k celé soutěži.
Hlavním partnerem je společnost LG Electronics
CZ, která je světovým lídrem a technologickým inovátorem v oblasti spotřební elektroniky,
domácích spotřebičů a mobilních komunikací.
Soutěž jsme podpořili, protože v inovacích
vidíme budoucnost a právě podpora mladých
talentů je klíčová pro další rozvoj společnosti,
řekl tiskový mluvčí společnosti LG Electronics
CZ, Martin Malý.
Soutěž je rozdělena na části pro studenty vysokých škol a pro doktorandy/profesionály. Celkem
bude rozdáno přes 150 cen. Přihlásit se mohou
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studenti a doktorandi z jakékoliv univerzity,
nejen partnerských univerzit.
Studenti vysokých škol budou soutěžit v základních pěti kategoriích, v jejichž rámci mají na
výběr jednotlivá témata. Ale pokud si student
z nabídky nevybere, může si zaregistrovat i jiné
téma v dané kategorii, jen se musí týkat vědy
a výzkumu nebo transferu technologií. Ten kdo
bude mít zájem, může zaregistrovat i více témat.
Soutěžní kategorie jsou:
– Telekomunikace & ICT
– Strojírenství, Doprava & Energetika
– Medicína, Biotechnologie & Přírodní vědy
– Zemědělství, Lesnictví & Ochrana přírody
– Humanitní vědy, média & kultura.
Pro nejlepšího studentský nápad ze všech
kategorií je připravena cena v hodnotě 100 000
Kč ve formě služeb, poradenství a finančního
příspěvku. Další hlavní ceny budou vyhlášeny
pro každou kategorii zvlášť. Navíc aktivně zapojené univerzity mají připravené speciální ceny
ve formě stipendijních pobytů na zahraničních
univerzitách dle vlastního výběru a k tomu ještě studenti dostanou kapesné. Abychom soutěž
co nejvíce podpořili, vyhlásil jsem cenu děkana
pro nejlepší nápad nebo zpracování pro studenty z fakulty FEL. Nejlepší student získá dvousemestrální stáž na univerzitě dle vlastního výběru a ještě kapesné. Tímto způsobem chceme
soutěž i využít, abychom zefektivnili výběr studentů vhodných právě pro studium na zahraničních univerzitách, uvedl děkan fakulty FEL
Českého vysokého učení technického v Praze,
prof. Ing. Boris Šimák, CSc.
V rámci soutěže pro doktorandy a mladé profesionály bude vyhodnocen hlavní výherce ze
všech kategorií. Celkem je připraveno padesát
cen. Nejlepší nápad získá cenu v hodnotě
150 000 Kč. Výhra bude zahrnovat i finanční
příspěvky na provoz kanceláře (nájem, vybavení, telekomunikace) a dále služby a podporu pro
uplatnění nápadu do praxe (služby podnikatel-

ských inkubátorů, právní poradenství a PR/
marketingové služby zdarma).
Stačí se jen přihlásit na www.technologycup.cz.
Součástí soutěže je i Blesková soutěž pro studenty. Po odpovědi na jednoduchou otázku,
která se bude vztahovat k transferu technologií
nebo jednotlivým partnerům, mají studenti možnost vyhrát mobilní telefon nebo další ceny. Cílem
je zvýšit povědomí o soutěži mezi studenty.
Hlavním partnerem je společnost LG Electronics. Dalšími partnery, kteří soutěž nejen podporují, ale také se budou aktivně podílet právě
na vyhodnocení nejlepších nápadů a pak následném uvedení nápadů do praxe, jsou Ogilvy,
Vědecko-technický Park Mstětice, Centrum pro
vědu, výzkum a inovace, Energoklastr. Do budoucna očekáváme, že se řady partnerů soutěže dále rozšíří.
Kategorie a témata:
1. Telekomunikace & ICT
a. Infrastruktura elektronických komunikací
b. Služby elektronických komunikací
c. Hardware
d. Software
2. Strojírenství, Doprava & Energetika
a. Strojírenství
b. Doprava
c. Energetika
3. Medicína, Biotechnologie & Přírodní vědy
a. Zdravotnický materiál
b. Léky & Léčiva
c. Léčebné postupy
d. Biomedicína
4. Zemědělství, Lesnictví & Ochrana přírody
a. Zemědělství
b. Lesnictví
c. Ochrana přírody
5. Humanitní vědy, média & Kultura
a. Sociální aspekty transferu technologií
b. Ekonomické aspekty transferu technologií
c. Film & transfer technologií (výzkum, vývoj)
d. Média & výzkum, vývoj a transfer technologií

Aneta Lokajová

ní. Věřím, že tento fakt přiláká pozornost médií.
Štafeta bude startovat pod záštitou města Brna,
protože bude zahrnovat členky většího počtu
brněnských plaveckých oddílů. Jako vedoucího
družstva se podařilo získat Jiřího Povolného,
trenéra světové rekordmanky přes La Manche
Yvetty Hlaváčové a Davida Čecha, jediného
našeho plavce, který zdolal úžinu z Anglie do
Francie a zpět (v historii se to zatím povedlo
pouze devatenácti plavcům). D. Čech je navíc
světovým rekordmanem plavby přes Gibraltar.
Lodivodem bude Reg Brickel, nejzkušenější
lodivod na kanálu s mimořádně vysokou úspěšností převedených plavců. U něho má štafeta

Dovoluji si Vás požádat o podporu pokusu
o přeplavbu kanálu La Manche v září 2011.
Vzhledem k tomu, že čeští plavci mají za sebou již na dvě desítky úspěšných pokusů,
mohlo by se zdát, že se nejedná o nic mimořádného. Chystaná akce je však přesto originální.
V historii přeplavala kanál jediná česká mužská štafeta v poměrně průměrném času. Šestice dívek, která chce kanál zdolat v příštím
roce, je schopná tento čas překonat až o dvě
hodiny. Jde o plavkyně, které se letos umístily
v popředí Českého poháru v dálkovém plavá-
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v uvedeném termínu první pozici, zajišťující
výběr nejvýhodnějších podmínek.
Celá akce si vyžádá částku převyšující 250 tisíc
korun. Vzhledem k tomu, že členky družstva
jsou vesměs studentky, není v jejich možnostech uhradit náklady z vlastních prostředků.

Proto si Vás dovoluji požádat o pomoc při uskutečnění akce.
Na požádání ráda zodpovím případné dotazy.
Aneta Lokajová, kapitánka družstva,
kontakt: 776 630 132

Redakce

zpěvačce Carle Cook, jež se chlubí úžasnou
barvou hlasu a neméně zajímavou kapelou
v čele s basistou Lonnie Plaxicem. Další vrchol
festivalu posluchače čeká ve čtvrtek 17. dubna
v sále kulturního centra Semilasso. Milovníci
groove se mohou těšit na trio kytaristy Willa
Bernarda, zastánci fusion pak na Mike Stern
Band s guru fusion bicích Davem Wecklem
a saxofonistou Bobem Malachem. Přehlídku
amerických hvězd doplňují trio vynikajícího
bubeníka Dana Weisse a kapelu ve Spojených
státech naturalizovaného Portorikánce Davida
Sáncheze, stěžejního saxofonisty současnosti
a držitele ceny Grammy.
Podrobné informace o programu a vstupenkách
jsou k dispozici na www.jazzfestbrno.cz. Informace k festivalovému preview a ke koncertům
Bobbyho McFerrina na www.bobbymcferrin.cz.
Kromě vystoupení zahraničních hvězd nabídne
festival tradiční klubové koncerty. Kluby budou
hostit jak zástupce české hudební scény, tak
reprezentanty progresivního evropského jazzu.
Po loňské komplikaci se sopečným prachem
Brňané konečně uslyší švédské The Stoner,
Francii reprezentuje trio Paradox, Slovensko
pak kvinteto Štefana Bartuše. Letošní festivalovou novinkou je vícedenní workshop tria Dana
Weisse na půdě Janáčkovy akademie múzických umění, organizované jamsessions jsou
naopak od počátku festivalové historie nedílnou
součástí. Jejich neopakovatelnou atmosféru
okusí kluby Starý Pivovar a [mju:z].
Desátý ročník zastihuje JAZZFESTBRNO ve
vynikající kondici. Letošním ročníkem si posouváme laťku zase o stupínek výš a doufáme, že
v nastávající druhé festivalové dekádě se nám
podaří pokračovat v nastaveném trendu každoročního zvyšování kvality a divácké atraktivity,
dodává pořadatel festivalu Vlastimil Trllo z agentury 24-7Promotions.
Festival vyvrcholí koncer tem saxofonisty
a držitele ceny Grammy Davida Sancheze, jenž
umně balancuje na hraně latin jazzu a post
bopu. Jeho hra má záviděníhodnou schopnost
přesvědčit posluchače o tom, že je to nejsnadnější činnost na světě. V technice hry na nástroj
má jen málo konkurentů a zároveň mu nechybí
kompoziční talent. Už dvě desetiletí s úspěchem
pracuje na vlastním zvuku, jak kapelovém, tak
instrumentálním. Pokud zůstane jazz v rukou
umělců Sanchezova kalibru, není se čeho obávat.

Instrumentální finesy, tradice, fúze, experiment
i vrcholné vokální umění – jubilejní desátý ročník JAZZFESTBRNO představí během jednoho
týdne jazz v mnoha jeho formách a podobách
a přiveze do moravské metropole mistry improvizace a hudební vizionáře z Evropy i zámoří.
Od 13. do 21. dubna se do Brna sjede plejáda
výjimečných zahraničních hostů i špičky domácí scény a nabídnou příznivcům jazzu a moderní improvizované hudby neopakovatelné (nejen)
hudební zážitky.
Slavnostní úvod desátého ročníku ovšem
s dvoutýdenním předstihem v rámci festivalového preview obstará hudební fenomén Bobby
McFerrin. Ten své vokální umění předvede zdejšímu publiku hned dvakrát – 29. a 30. března
v hale Vodova. Obrovský zájem, který již od
začátku provází zdejší vystoupení Bobbyho, nás
nesmírně těší a doufáme, že si všichni návštěvníci tento symbolický dárek k desátému výročí
společně s námi jaksepatří užijí. I s ohledem na
to, že na jeho dvojvystoupení míří lidé z celé
republiky i zahraničí, doufáme, že stejně pestré
bude auditorium také po celý JAZZFESTBRNO,
říká dramaturg Vilém Spilka z pořadatelské
agentury 24-7Promotions, která na McFerrinovy březnové koncerty prodala doposud přes
5000 vstupenek.
JAZZFESTBRNO si zachovává tradiční a osvědčený formát dvojkoncertů ve vybrané dny, doplněných o noční jamsession. Hlavní festivalové
hvězdy, jak už je na brněnském festivalu zvykem, reprezentují kolébku jazzu, USA. 13. dubna v Semilassu vystoupí s vlastním projektem
jazzový matador s českými předky, basista
Michael Formanek. Ve Formankově kapele
hraje jeden ze zásadních improvizujících klavíristů dneška – Craig Taborn, podle slov dramaturga kreativní element a bezedná nádoba
inspirací. Kvarteto doplní bubeník Gerald Cleaver, zdejším fanouškům známý především ze
spolupráce s basistou Miroslavem Vitoušem,
a saxofonista Tim Berne.
O pokračování série ruského linie jazzu se
v rámci projektu Ruská kultura v ČR postará
talentovaný ruský saxofonista Dmitrij Baevsky
v doprovodu americké legendy bebopové kytary Joe Cohna. Následně uvolní 14. dubna jeviště Městského divadla Brno afroamerické
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2 9 . b ř e z n a – 2 1 . d u b n a 2 0 11
Zahraniční headliners:
29. 3. Hala Vodova
Bobby McFerrin (USA)
30. 3. Hala Vodova
Bobby McFerrin (USA)
4. 4.
Fléda		
Paradox (FRA)
Michael Formanek Quartet (USA)
14. 4. Městské divadlo Brno, Hudební scéna
Dmitry Baevsky Quartet featuring Joe Cohn
(RUS/USA/CZ/SK)

Noví docenti
a profesoři
Mendelovy
univerzity
v Brně

D. Dvořáková
V roce 2010 bylo po úspěšném habilitačním
řízení jmenováno dvanáct nových docentů a po
řízení ke jmenování profesorem převzali z rukou
prezidenta Václava Klause dekrety tři noví profesoři.
Noví docenti
Ing. Josef BALÍK, Ph.D., Ústav posklizňové
technologie zahradnických produktů ZF MENDELU, pro obor Zahradnictví, s účinností od
1. února 2010

Carla Cook Quartet (USA)
16. 4. Semilasso
Štefan Bartuš Quintet (SK)
The Stoner featuring David Dorůžka (SWE/CZ)
17. 4.
Semilasso
Will Bernard Trio (USA)
Mike Stern Band featuring Dave Weckl,
Tom Kennedy and Bob Malach (USA)
20. 4. Fléda
Dan Weiss Trio (USA)
21. 4. Semilasso
David Sanchez Group (Portoriko/USA) (TBC)
Předprodej vstupenek:
Vstupenky je možno zakoupit v běžných předprodejích, v prodejní síti Ticketstream nebo na
pokladně Městského divadla Brno.
www.ticketstream.cz, www.mdb.cz

Ing. Ivo MACHAR, Ph.D., Katedra biologie
Pedagogické fakulty UP Olomouc, pro obor
Ekologie lesa, s účinností od 1. listopadu 2010
RNDr. Jitka POMĚNKOVÁ, Ph.D., Ústav financí PEF MENDELU, pro obor Ekonometrie
a operační výzkum, s účinností od 1. listopadu
2010
Ing. Pavel RYANT, Ph.D., Ústav agrochemie,
půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin AF
MENDELU, pro obor Agrochemie a výživa rostlin, s účinností od 1. února 2010

Ing. Hana BOHUŠOVÁ, Ph.D., Ústav účetnictví a daní PEF MENDELU, pro obor Finance,
s účinností od 7. června 2010

Ing. Kateřina RYGLOVÁ, Ph.D., Ústav marketingu a obchodu PEF MENDELU, pro obor Management a marketing, s účinností od 1. února
2010

Ing. Marián BOŽÍK, Ph.D., Výzkumný ústav
ekonomiky zemědělství a potravinářství Bratislava, Slovenská republika, pro obor Ekonomika
a management, s účinností od 1. listopadu 2010

Dr. Ing. Tomáš VRŠKA, Výzkumný ústav pro
krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., pracoviště
Brno, pro obor Pěstování lesa, s účinností od
1. května 2010

Ing. Petr DAVID, Ph.D., Ústav účetnictví a daní
PEF MENDELU, pro obor Finance, s účinností
od 7. června 2010
JUDr. Ing. Radek JURČÍK, Ph.D., Ústav práva
a humanitních věd PEF MENDELU, pro obor
Finance, s účinností od 1. února 2010

Noví profesoři jmenovaní s účinností
od 8. prosince 2010
doc. Ing. Jindřich ČÍTEK, CSc., Katedra genetiky, šlechtění a výživy zvířat Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
pro obor Genetika živočichů

Ing. Radovan KOPP, Ph.D., Ústav zoologie,
rybářství, hydrobiologie a včelařství AF MENDELU, pro obor Rybářství, s účinností od 1. května 2010

doc. Dr. Ing. Elena HORSKÁ, Katedra marketingu Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU
Nitra, Slovenská republika, pro obor Management a marketing

Ing. Martina LICHOVNÍKOVÁ, Ph.D., Ústav
chovu a šlechtění zvířat AF MENDELU, pro obor
Obecná a speciální zootechnika, s účinností od
1. února 2010

doc. RNDr. Miroslav PIDRA, CSc., Ústav
genetiky – Mendeleum ZF MENDELU, pro obor
Zahradnictví

Rekonstrukce zámku Křtiny (1994–2010) / s t r a n a 3

Rozhovor s úspěšnou doktorandkou AF Mendelovy univerzity v Brně / s t r a n a 5

Univerzitní školka Hrášek / s t r a n a 7

Mendelovo fórum na PEF MENDELU slavilo úspěch / s t r a n a 8
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