časopis Mendelovy univerzity v Brně
r o č n í k I V. ▌ č í s l o 1 ▌ d u b e n 2 0 12

m en del
green
5 ▌1 Le dn i c e –
19 S t u d e nt ů –
19 O b j e k t i v ů
Pr íb e h j e dn e j
v ý s t av y f oto g r a f ií

11 ▌O h l é dntí
z a s ezo n o u 2 011

14 ▌M E N D E L- I N F O
2 012 – s e m i n á ř
pro zemědělce
k ak tuálnímu stavu
porostů ozimů

▌ číslo 1 ▌ duben 2012

strana 

mendel green
Periodikum Mendelu
Ročník 4 / číslo 1
Rok vydání 2012
Vydavatel
Mendelova univerzita v Brně,
Zemědělská 1, 613 00 Brno
www.mendelu.cz
Zveřejněn
v elektronické podobě na
www.mendelu.cz/cz/verejnost_
media/univerzitni_noviny
Odpovědný redaktor
Ing. Kateřina
L. Brettschneiderová
Ty p o g r a f i c k á ú p r a v a
Ludmila Rybková
Jazyková úprava
Mgr. Dagmar Dvořáková
Evidenční číslo
MK ČR E 18409
Uzávěrka čísla
1. března 2012
Číslo vyšlo
duben 2012

redakce@mendelu.cz

doc. Ing. arch. Ludvika
Kanická, CSc.
Foto / LDF MENDELU

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně úspěšně akreditovala nový bakalářský studijní program – čtyřleté prezenční
studium oboru Design nábytku. Akreditace reaguje na současné požadavky pracovního trhu
na vysokoškolsky vzdělané designery nábytku.
Při stále se zvyšující kvalitě života v České
republice lze totiž i nadále očekávat na pozici
nábytkový nebo interiérový designer rostoucí
trend volných pracovních míst.
Design je jako náročná a velmi atraktivní disciplína v současnosti sice vyučován i na jiných
umělecky orientovaných školách, avšak zpravidla se jedná o design produktový, vnímaný
v jeho obecné šíři, případně jako design v kontextu interiérů budov. Nový program Design
nábytku na Mendelově univerzitě v Brně se
hodlá z tohoto proudu vyčlenit jednoznačným
zacílením na proces navrhování nábytku a ná-

bytkových souborů pro opakovanou a sériovou
výrobu. Vyplývá to ze zaměření univerzity,
jejího technického zázemí a tradiční výroby
nábytku na území Moravy.
Zásadní důraz oboru je proto kladen na vyvážení umělecké stránky tohoto fenoménu s technickými a technologickými znalostmi v oboru
výroby nábytku včetně schopnosti vnímat aktuální potřeby společnosti v kontextu s jejím ekonomickým vývojem. V programu nechybí ani
komplexní navrhování interiéru užitečné pro
pochopení a ověření veškerých souvislostí při
uplatnění sériově vyráběného nábytku v interiéru nebo produktový design solitérních prvků.
Dominantní objem výuky tedy tvoří ateliéry
zaměřené na výuku kresby, produktový design
a tvorbu nábytkových souborů, důraz je ale
kladen i na teoretické disciplíny jako dějiny
designu, bydlení a umění, typologie nábytku
a veřejného interiéru, samozřejmě není opomenuta problematika konstrukce nábytku, navrhování v CAD apod. Pro výuku CAD programů je
k dispozici učebna s potřebným softwarem
a hardwarem, pro získání dalších informací
univerzitní knihovna.

Akreditace
nového
studijního
programu
Design
nábytku
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Do kolektivu pedagogů jsou začleněni i odborníci z praxe, veřejně uznávaní designéři a teoretici, a to i ze zahraničí. Pod jejich vedením
získají studenti kompetence samostatné tvůrčí
práce, ale i práce v kolektivu, práce s kolektivem
a řízení malé firmy. Vlastní výstupy mohou prezentovat na konferencích, seminářích, studentských soutěžích a výstavách (Cena prof. Halabaly, Studentský design, Mobitex Brno aj.)
Pro získání komplexního přehledu problematiky mohou studenti využít i volitelné odborné
předměty dalších univerzitních fakult, zejména
v oborech krajinářství, arboristika a průmyslových oborů dřevařství, staveb na bázi dřeva
a nábytkářství. Jednoznačným přínosem je
i možná stáž na prestižní univerzitě zaměře-

né na tuto problematiku, např. francouzská
ESADSE, kde design nábytku vyučují uznávané
evropské osobnosti.
Student programu Design bude informovaný
o přírodních zdrojích (dřevu a jeho zpracování),
vlivu výroby a výrobků na životní prostředí
a jejich začlenění do života spotřebitelské veřejnosti jako finálního zákazníka prodejců a výrobců nábytku.
V procesu vlastní praxe uplatní získanou schopnost propojení uměleckého cítění se znalostí
historického kontextu a požadavky současných
životních potřeb. Na ty bude schopen reagovat
tvůrčím způsobem při použití nových technologií a materiálů a zohledněním ekonomicko-ekologických hledisek při výrobě nábytku v rámci
zachování trvale udržitelného rozvoje.
Po úspěšném složení bakalářské zkoušky se
absolvent může uplatnit v oblasti návrhování
a zařizování interiérů jako samostatný designer
– návrhář nábytku u menších výrobců, případně
v procesu návrhování nábytku a přípravy výroby v rámci vývojového týmu velkých výrobců.
Může ale také pokračovat ve studiu designu
nábytku na magisterské úrovni a získat v této
disciplíně vyšší kompetence.
Zázemí teoretických znalostí, historie, interdisciplinárních vztahů a dobré jazykové předpoklady zvýší sebevědomí absolventů oboru nezbytné pro úspěch na trhu práce i v oblasti EU.

Zahájení studia

Po úspěšném složení talentové zkoušky již ve
školním roce 2012/2013.

Vyučované předměty

Aplikovaná fyzika, Ateliér kresby, Ateliér modelů nábytku, Ateliér nábytkových souborů I–V,
Ateliér navrhování interiéru I–IV, Ateliér produktového designu I–V, Design, historie, současné
trendy, Bydlení, Dějiny umění, Deskriptivní geometrie, Dějiny a bydlení, Dějiny umění, Interiérové konstrukce, Konstrukce nábytku I–III, Marketingové plánování, Materiály pro nábytkářství,
Modelování v CAD I–II, Nábytek a lidské tělo,
Nauka o dřevě, Obchod s nábytkem a výstavnictví, Pevnostní navrhování nábytku, Plasty,
lepidla, nátěrové hmoty I–II, Řízení a ekonomika malých firem, Světový jazyk I–II, Technika
a technologie výroby nábytku I–II, Techniky
vizualizace, Typologie nábytku, veřejného interiéru, Výroba čalouněného nábytku a Základy
technického kreslení.

Předdiplomová odborná praxe

Praxe v rozsahu 30 dnů je pro studenty zajišťována ve významných nábytkářských firmách ve
spolupráci s Asociací českých nábytkářů,
Cechem čalouníků a Klastrem českých nábytkářů.

▌ číslo 1 ▌ duben 2012
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Ukončení studia

Studium je zakončeno obhajobou bakalářské
práce a úspěšným složením ústní zkoušky.

Bakalářská práce
je zaměřena přednostně na

návrh sedacího nábytku, návrh stolového nábytku, čalouněného nábytku, lůžkového nábytku,
skříňkového nábytku, úložných prostor, kancelářského nábytku, hotelového nábytku a návrh
nábytku pro restaurace.

Předměty bakalářské zkoušky

Materiály pro výrobu nábytku, Konstrukce a typologie nábytku, Výroba nábytku.

Ing. Simona Viktorinová
AF MENDELU

Foto / AF MENDELU

Ve dnech 6. a 20. ledna a 3. února 2012 se
otevřela Agronomická fakulta MENDELU uchazečům o studium.
Dny otevřených dveří proběhly vždy v posluchárně Q 01 a v předsálí posluchárny. Uchazeče
i jejich rodiče vítali zástupci studentů i zaměstnanců v nepřehlédnutelném žlutém tričku.
Všichni uchazeči před vstupem do posluchárny
obdrželi informační letáky o jednotlivých programech bakalářského studia s kontakty na
garanty všech oborů. Většina přítomných se
zájmem sledovala v předsálí ještě před zahájením hlavní části programu krátké filmové
záznamy ze života na fakultě.
V posluchárně po úvodním slovu děkana fakulty prof. Ing. Ladislava Zemana, CSc. program
moderovali proděkanka pro studijní záležitosti
prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. a proděkan

pro informatiku a rozvoj fakulty doc. Ing. Pavel
Ryant, Ph.D., který pro letošní Dny otevřených
dveří inovoval prezentaci s informacemi o podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok
2012/2013, směrných číslech, studiu, specializovaných výukových zařízeních i akcích organizovaných fakultou. Uchazeči byli rovněž informováni o možnostech studia v zahraničí.
Prezentace garantů byla provázena promítáním
fotografií z výukových prostor jednotlivých studijních oborů, školního statku i arboreta v areálu univerzity.
Garanti představili obory bakalářského a navazujícího magisterského studia. Zástupci univerzitních pracovišť poté uvedli možnosti ubytování na kolejích univerzity, služby Ústavu
vědecko-pedagogických informací a služeb
i aktivity Ústavu tělesné výchovy.
Po prezentaci si zástupci jednotlivých oborů
odvedli uchazeče o studium na svá pracoviště,
do poslucháren, učeben a laboratoří. Během
prohlídky byly uchazečům zodpovězeny dotazy
o výuce a možnostech uplatnění v praxi po
ukončení studia.

Agronomická
fakulta
MENDELU
informuje
uchazeče
o studium
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Jaro 2112
V galerii Vaňkovka představili studenti
Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity
v Brně svoje vize jara v budoucnosti

Kolektiv studentů
ZF MENDELU a redakce
Foto / ZF MENDELU

Umíte si představit, jak bude vypadat jaro za
sto let? Budou ještě vůbec kvést květiny nebo
se Země promění v měsíční krajinu? Budeme
moci trávit jarní prázdniny na Marsu a provozovat vesmírnou cyklistiku? Nebo budou rostliny
v roce 2112 připomínat spíše květinová monstra? Na tyto a další otázky se snažili najít odpovědi studenti, kteří od 20. února do 11. března
2012 ztvárnili své vize v Galerii Vaňkovka
v Brně. Nosným tématem již druhého ročníku
soutěže bylo Jaro v roce 2112.
Galerie Vaňkovka přišla s nápadem oslovit
mladé zahradní tvůrce, aby návštěvníkům
nákupního centra předvedli vize jara v daleké
budoucnosti. S návrhy do soutěže se přihlásilo patnáct studentských týmů a do finále ve
Vaňkovce bylo vybráno osm nejlepších studentských projektů. Pod odborným dohledem

Kvě t i n ová m o n s t r a

Jižní město
pedagogů Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pracovalo na expozicích celkem
32 studentů.
Galerie Vaňkovka vybavila každý tým prostředky na nákup potřebného materiálu pro přípravu expozice, v pasáži mu věnovala prostor
5 x 5 metrů a také nezbytnou technickou podporu. Na dané ploše mohli studenti plně realizovat svou fantazii. U každé expozice byla
v průběhu výstavy umístěna tabule s informacemi o tvůrčím týmu a krátký text, který vysvětloval koncept dané práce.

Prázdniny na Marsu

▌ číslo 1 ▌ duben 2012
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Tematické rozpětí studentských vizí Jara v roce
2112 bylo velmi široké. Projekt Květinová monstra upozorňoval na to, co vše může způsobit
přehnané šlechtění rostlin. Future 69 představil
kyslíkovou oázu uprostřed vesmírné archy,
která vyplouvá zachránit nejvzácnější rostlinný
genofond. Komnata nekonečného prostoru poukázala na fakt, že budeme-li se chovat k přírodě dostatečně ohleduplně, bude prostor na
planetě Zemi pro nás téměř nekonečný. Další
projekt nabídl našim potomkům k pronájmu
Modul jaro z pravé zeleně, aby si pozemšťané
v roce 2112 mohli užívat jaro tak, jako jejich
pradědové. Možnostmi vesmírné cyklistiky za
sto let se zabýval projekt Do vesmíru na kole.
V projektu Jižní město studenti představili vize
toho, jak bude tato brněnská městská část
vypadat za sto let. Projekt číslo sedm nás pozval
užít si Prázdniny na Marsu a projekt číslo osm
znázornil rozkvetlou Měsíční krajinu v roce 2112.
Návštěvníci galerie mohli až do 11. března 2012
hlasovat a vybrat nejzajímavější studentskou

expozici na hlasovacích terminálech přímo
v Galerii Vaňkovka.
V sobotu 10. 3. 2012 se v 17.00 hod. konalo
slavnostní vyhlášení výsledků soutěže prací
studentů Zahradnické fakulty MENDELU. Tři
vítězné jarní kompozice si vybrali sami návštěvníci. Divácky nejoblíbenějšími expozicemi se
staly Květinová monstra (1. místo), Jižní město
(2. místo) a Prázdniny na Marsu (3. místo).
Blahopřejeme všem tvůrcům úspěšných expozic a děkujeme všem studentům, kteří se zapojili do příprav a realizace této významné akce.

Barbora Matáková

1 Lednice – 19 Studentů – 19 Objektivů

kurátorka výstavy
Úst av p l án ování k r ajiny,
Zahradnická fakulta v Lednici

Akci podpořili kromě Galerie Vaňkovka
i společnosti Vonekl, s.r.o. a Baumax, s.r.o.
Více informací naleznete na www.galerie-vankovka.cz nebo na facebooku:
ht t p: // w w w.f a c e b o o k .c o m /p a g e s /JA RO 2112/132887873500683
http://www.galerie-vankovka.cz/cz/akce/soutez_mladych_zahradnich_tvurcu

Príbeh jednej výstavy fotografií

Foto / ZF MENDELU
Výstava fotografií nie je ničím výnimočným.
Jedinečnou je však vždy cesta, ktorá k nej vedie. Priama a rovná, alebo úzka, neistá a kľukatá, plná prekvapení a náhod. Séria náhod,
ktoré sa odohrali v posledných štyroch mesiacoch ovplyvnila to, že 22. 2. 2012 o 17.00 hod.
sme v lednickej Galerii Turistického informačního centra otvorili výstavu, ktorá výnimočná
určite je. Práve tým, ako vznikla.
Jedným z odborov vyučovaných na Zahradnické fakultě v Lednici Mendelovy univerzity
v Brně je záhradná a krajinárska architektúra.
Študenti – budúci krajinárski architekti majú
možnosť v priebehu štúdia v Lednici absolvovať
predmety, ktoré nie sú zamerané len na zdokonaľovanie ich technických zručností a rozširovanie odborných vedomostí, ale i na vnímanie
okolitého priestoru, v ktorom žijú a ktorého
spolutvorcami sa raz môžu stať. V rámci jedného z predmetov – Percepce a estetika krajiny,
sme v novembri 2011 usporiadali fotoworkshop,
tvorivé stretnutie študentov záhradnej a krajinárskej architektúry s profesionálnym fotografom Petrom Omelkom.
Petra priviedlo do Lednice náhodné stretnutie
vo vlaku, kedy sa so svojimi deťmi vracal domov
z výletu. Cestu im krátil upozorňovaním na to,

čo všetko sa z vlaku dá vidieť, ako sa krajina za
oknom rýchlo mení a ako ju oni môžu zachytiť
fotografiou. Tento zážitok z takmer zabudnutej
cesty mi pri príprave harmonogramu predmetu
rozprávala kolegyňa, ktorú som prosila o radu,
ako priblížiť umenie fotografie našim študentom. Spomenula si na Petra a dala mi na neho
kontakt. Oslovila som ho s náročnou úlohou –
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Lednice poslala informačný plagát k výstave,
hneď na ňom spoznal známy dom i čierneho
psíka v popredí. Fotografie zrazu začali rozprávať známou rečou. Ten jazyk je blízky nielen
študentom, ktorí sú ich autormi, ale všetkým,
ktorí v Lednici žijú a všímajú si obyčajné veci
okolo seba.

predstaviť študentom umenie fotografie, naučiť
ich vnímať fenomény miesta, v ktorom žijú,
zachytiť svetlo, vietor, priestor, detail spôsobom, ktorý umožňuje len fotografia. Peter prišiel
do Lednice s obavou, či to dokáže. Ukážkami
mnohých typov fotografií otvoril priestor pre
diskusiu, ktorá trvala takmer do večera. Študentom radil, ako urobiť fotografiu správne technicky a s viacerými viedol i debatu nad zmyslom
a poslaním fotografie. Zadal im úlohu nafotiť
Lednicu tak, ako ju vidia oni. Po týždni sa do
Lednice vrátil, aby po prezentácii fotografií tieto
práce vyhodnotil a fotoworkshop oficiálne ukončil. V ten deň sa však objavili zaujímavé fotografické cykly – súbory fotografií, ktoré by bolo
škoda neukázať. Návrh tieto dielka vystaviť
vyplynul celkom prirodzene. Blížil sa však koniec semestra, vianočné a novoročné sviatky
a tak sme usporiadanie výstavy odložili na začiatok nového študijného obdobia vo februári
nového roka.
Pána Vodáčka z kultúrnej komisie Obce Lednice som oslovila s neskromnou prosbou o poskytnutie priestoru pre vystavenie študentských
fotografií. Tento návrh prijal s potešením a okrem dvoch miestností v lednickej galérii sme
dostali k dispozícii i vstupný priestor s nadväzujúcou časťou do východného traktu domu –
k nádherným starodávnym dverám dnes nevyužívaného vstupu do záhrady. Omietli pavučiny,
vybielili a všetko pripravili tak, ako sa k výstave
fotografií hodí najlepšie. Problém, odkiaľ získať
financie na tlač fotografií nám pomohli vyriešiť
ľudia, ktorí majú blízko k študentom i k fotografii. Pán Janota z Penzionu Myslivna a pán
Markovič z Hospůdky u Korunky nám bez váhania a s nadšením pokryli výdavky spojené
s tlačou fotografií.
Odohrali sa ďalšie drobné náhody, ktoré nás
stále utvrdzovali v tom, že naša spoločná práca
má zmysel. Za všetky ilustrácia jednou z nich.
Keď som pánovi Loukotovi z Obecného úradu

Obraz.
Zvuk.
Farba.
Vôňa.
Tvar.
Obyčajné veci.
Obyčajná krajina.
Obyčajní ľudia a ich obyčajné životy.
Prichádza okamih inšpirácie.
V krátkom momente uskutočnenia
sa obyčajné veci,
obyčajná krajina,
obyčajní ľudia a ich obyčajné životy
stávajú výnimočnými.
Večné obrazy, ktoré sa nikdy nezopakujú.
A všetko podstatné sa deje náhodou.
Za všetko spojené s realizáciou výstavy
ďakujeme:
Jánovi Vodáčkovi a Zdeňkovi Loukotovi ml.
z Obecného úradu Lednice za nadštandardnú
pomoc s organizáciou, financovaním a technickým zabezpečením výstavy, Lubomírovi Janotovi a Josefovi Markovičovi za pokrytie výdavkov spojených s tlačou fotografií, za prejavenú
dobrú vôľu a ochotu podporiť túto výstavu,
doc. Petrovi Kučerovi, vedúcemu Ústavu plánování krajiny ZF MENDELU za podporu tejto nie
celkom štandardnej formy výuky, študentom,
autorom fotografií za odvahu byť sám sebou
a ukázať to i ostatným a za všetky chutné dobroty pripravené k otvoreniu výstavy, Ing. Petrovi Omelkovi za odbornú garanciu, príjemnú
spoluprácu a veľkú zodpovednosť – predstavenie umenia fotografie študentom, Ing. Daniele
Vítovskej za stretnutie s Petrom a pomoc pri
inštalácii výstavy, Ing. Jirkovi Dohnalovi, DiS.
za predstavenie štúdia záhradnej a krajinárskej
architektúry v Lednici krátkym filmom prezentovaným pri otvorení výstavy, za technickú
pomoc a podporu, obyvateľom Lednice, pre
ktorých je výstava určená za to, že sú jej súčasťou a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k jej vzniku.
Výstave 1 Lednice – 19 Studentů – 19 Objektivů úprimne želám, aby sa páčila všetkým, ktorí
priestor lednickej Galerie Turistického informačního centra navštívia, aby si každý návštevník
vo fotografiách našiel svoje obľúbené zákutie,
alebo len iný uhol pohľadu na veci, na prvý
pohľad obyčajné.
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Matouš Krátký
LDF MENDELU

Foto / AVC MENDELU
Je již tradicí, že se každý rok před Vánocemi
univerzitní aulou rozezní koledy a lovecká
hudba. Trubači Lesnické a dřevařské fakulty
Mendelovy univerzity v Brně totiž vždy v tomto období pořádají Vánoční koncert. Ani v roce
2011 tomu nebylo jinak a stalo se tak 14. prosince. Velké množství posluchačů, a to nejen
z akademických řad, mělo možnost slyšet kromě loveckých hudebních nástrojů také umění

za PEF MENDELU

Ing. Jiří Urbánek
Foto / AVC MENDELU
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (PEF MENDELU) navazuje další
spolupráci s podnikateli. V měsíci březnu tradičně pořádá pro studenty devátý veletrh pracovních příležitostí, pro firmy třetí podnikatelské
setkání s názvem Business Day PEF MENDELU, a také již patnáctou mezinárodní konferenci Firma a konkurenční prostředí.
Veletrh Jobfair PEF MENDELU 2012 IX umožní studentům zprostředkovat přímý kontakt se
zaměstnavateli regionálních i světových firem.
Společnosti z oblasti finančního poradenství,

pěveckého sboru Mendelsong, který byl hostem koncertu. Došlo tak k zajímavému prolnutí
lovecké hudby, koled a širokého repertoáru
Mendelsongu.
Prezentování lovecké hudby, která se k myslivosti na Moravě a v Čechách váže od konce
17. století, představuje široké veřejnosti, že
činnost myslivců má mnoho rozměrů a hodnot
a je kulturním dědictvím, které je nutno zachovat
pro budoucnost.
Vánoční koncert byl pořádán pod záštitou děkana Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU doc.
Petra Horáčka a s organizačním přispěním
rektorátu univerzity, za což jim patří poděkování.

bankovnictví, auditu, účetnictví, marketingu, ale
také informatiky a dalších oborů, nabízí pracovní příležitosti nebo spolupráci na závěrečných
pracích studentů. Veletrh se koná vždy dvakrát
do roka, v březnu a říjnu.
Pro firmy fakulta připravuje další podnikatelské
setkání, které je pro jejich zástupce jedinečnou
příležitostí, jak v příjemném prostředí fakulty
navázat kontakty nejen se zástupci fakulty, ale
také mezi jednotlivými firmami. Nabízí se zde
také příležitost pro získání zpětné vazby od společností, týkající se zaměstnanosti absolventů
a jejich připravenosti pro praxi. Cílem setkání
je zvýšit uplatnění studentů v praxi a seznámení se současnými potřebami firem, kterým fakulta může vyjít vstříc. Setkání se účastní zástupci z více než čtyřiceti společností.
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 Přednášející Peter Huber (Senior
Researcher, WIFO – Austrian Institu te of Ec onomic, Vídeň, Rakousko)

 Přednášející Zdeněk
Juračka (předseda, COOP –
Svaz českých a moravských
spotřebních dr užstev)

 Přednášející Ber nd Hallier (Mana g i n g D i r e c t o r, E H I R e t a i l I n s t i t u t e,
Kolín, Neměcko)

Úspěšné propojení vědecké práce s potřebami
praxe si kladl za cíl již 15. ročník mezinárodní
vědecké konference Firma a konkurenční prostředí. Tato konference je již tradičním místem
pro prezentaci výsledků vědecko-výzkumných

Finance
a investiční
management:
Obor šitý
na míru

aktivit a jejich konfrontaci s požadavky praxe.
Není však setkáním pouze vědeckých pracovníků, ale právě i zástupců z řad podnikatelů
a firem. Důraz je kladen na výměnu zkušeností, informací a navázání další spolupráce.
Na plenárním zasedání zde tento rok promluvil
například Bernd Hallier (Managing Director, EHI
Retail Institute, Kolín, Neměcko), Peter Huber
(Senior Researcher, WIFO – Austrian Institute
of Economic, Vídeň, Rakousko) a Zdeněk Juračka (předseda, COOP – Svaz českých a moravských spotřebních družstev).

Za PEF MENDELU

Ing. Jiří Urbánek
Foto/ AVC MENDELU

Je tomu rok, co byl na Provozně ekonomické
fakultě Mendelovy univerzity v Brně slavnostně
otevřen obor Finance a investiční management.
Jedná se o unikátní projekt, který vznikl za
spolupráce brněnské univerzity a finančních
institucí. Splnil tento projekt očekávání nebo
dojde k zásadním změnám? Pojďme se ohlédnout za uplynulým rokem a odkrýt plány do
budoucna této jedinečně spolupráce.
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci se společností Partners
Financial Services a jejími obchodními partnery
UniCredit Bank, Pioneer Investments ČR, Aegon
a AXA otevřela v září 2011 navazující magister-

Předávání Ceny profesora Milana Sojk y
(předává děkanka PEF MENDELU docentovi Lacinovi)

ský obor Finance a investiční management. Jeho
hlavní myšlenkou je odstranit slabinu českého
vysokého školství a úzce propojit výuku s praxí.
Právě odtrženost od praxe je zástupci firem
nejvíce kritizována. Mediálními partnery projektu jsou servery peníze.cz a finmag.cz.
Podnět pro vznik nového oboru vzešel z potřeb
trhu práce, kde se projevuje velká poptá vka
po kvalitních absolventech s teoretickými znalostmi i praktickými dovednosti v oblasti finančních a kapitálových trhů, uvedla prof. Ing. Jana
Stávková, CSc., děkanka fakulty. Obor Finance
a investiční management je výsledkem několikaleté práce a řeší problém nedostatku kvalifikovaných pracovníků v oblasti finančních trhů,
doplňuje prof. Stávková.
V prvním roce byl obor otevřen pouze v kombinované formě. Důvodů pro toto rozhodnutí bylo
hned několik, uvádí doc. Ing. Lubor Lacina,
Ph.D., vedoucí Ústavu financí. Tím nejdůležitěj-
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ším byl enormní zájem několika stovek uchazečů právě o tuto formu studia. Musím také dodat,
že to bylo velmi příjemné překvapení, svěřuje
své pocity doc. Lacina. Tomuto postupu nahrávaly i další okolnosti, například možnost postupného sladění a propracování spolupráce mezi
zúčastněnými subjekty. Že vše probíhá podle
představ, dokazuje mimo jiné otevření oboru
i v prezenční formě a intenzivnější vstup finančních institucí do výuky, uzavírá Lacina.
Jak tento projekt hodnotí Ing. Michal Oppl,
ředitel společnosti Partners Financial Services,
akademický pracovník i absolvent PEF MENDELU? Už jako student Provozně ekonomické
fakulty Mendelovy univerzity jsem měl možnost
studovat ve Finsku, kde kladli velký důraz na
praxi kombinovanou s univerzitní teorií, vzpomíná Oppl. Během svého působení na fakultě
jsem se vždy snažil implementovat do předmětů co nejvíce praktických zkušeností. Troufám
si tvrdit, že se nám nyní podařilo vytvořit systémový prvek vzdělávání studentů, kde se
snoubí teorie s praxí. Věřím, že tento obor si
i v následujících letech najde své pevné místo
u všech studentů, kteří to se studiem financí na
fakultě myslí vážně.
Studentům v průběhu prvního semestru předával znalosti a poznatky z praxe také Petr
Šimčák, ředitel obchodu pro banky a instituce
Pioneer Investments ČR. Jeho přednášky, kde
zajímavě a netradičně propojil psychologii člověka s kapitálovými trhy, byly pro nás opravdovým zážitkem, vzpomíná Ondřej Pernica, jeden
z prvních studentů oboru. Tím ovšem zapojení
firem pouze začíná. Například v rámci předmětu Bankovnictví II zaměřeném na řízení obchodních bank vedli výuku top manažeři UniCredit
Bank. Michal Papež a Jiří Houška nás seznámili s řízením úrokového a likvidního rizika,
dodává Ondřej.
Výuka v oboru probíhá rovněž s využitím nejmodernějších informačních technologií, ať už
se jedná o eLearningové moduly nebo videokurzy. Využití webcastů umožňujících i online
vysílání a interaktivní komunikaci přednášejícího s posluchači prostřednictvím on-line chatu.
Výhodou je, že po ukončení vysílání je webcast
k dispozici i v offline verzi. Technologie webcastů je využívána nejen ve výuce, ale rovněž při
vystoupení významných hostů. Na obrázku je
vidět náhled webcastu s Vladimírem Bezděkem
v předmětu Pojišťovnictví II.
V dalším semestru čeká na studenty mimo jiné
finanční plánování a portfolio management,
kde se setkají s odborníky z praxe. Finanční
plánování je dokonce celé zajištěno odborníky
z finančních institucí. Rovněž budou zadávány
diplomové práce, jejichž témata jsou vypisována přímo finančními institucemi s možností
konzultací s odborníky z praxe.

Přednášející obor u FIM Petr Šimč ák,
ředitel obchodu pro banky a instituce
Pi o ne e r I nve st m ent s Č R a č l en p ř e dst a ve n s t va Pi o n e e r A s s et M a n a g e m e nt

Zájemci o studium tohoto oboru mohou podávat
přihlášky do 30. dubna 2012 prostřednictvím
Univerzitního informačního systému Mendelovy
univerzity v Brně, a to jak pro prezenční, tak
kombinovanou formu studia. Nově probíhá přijímací zkouška pouze z okruhů Makroekonomie, jež je standardně vyučovaná na bakalářském stupni prakticky každého ekonomicky
orientovaného studijního oboru. Další novinkou
je možnost využití dvoudenního přípravného
kurzu na přijímací zkoušku za cenu 990 Kč.
Přihlásit se na kurz je možné do 31. března
2012. Uchazeč tak získá významnou konkurenční výhodu u přijímacího řízení. Přípravný
kurz je vhodný zejména pro uchazeče, kteří
bakalářské studium absolvovali již dříve, či pro
uchazeče, kteří absolvovali částečně odlišně
zaměřené bakalářské studium. Podrobnější
informace o oboru jsou uvedeny na jeho webové stránce: http://fim.pef.mendelu.cz.
P ř e dn á š e jící ve v ý u c e ze s p o l e č n o s t i
U n i C r e di t B a n k
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Jana Pechková
V neděli 29. ledna 2012 se naše skupina zastupující Mendelovu univerzitu v Brně vydala
směrem na Slovensko. Reprezentovali jsme
Provozně ekonomickou fakultu. Našich pět
členů ze čtyř zemí, třech kontinentů a dvou
fakult rozhodně zvýšilo pestrost programu
v Nitře. Zastupovala nás slečna z Vietnamu,
kolega z Ghany, Slovenka, Češka a nakonec
jeden rodilý Brňák. Už jen díky naší různorodé
sestavě jsme vzbuzovali pozornost od prvního
dne.
Po následujících čtrnáct dní se o nás starala
par tnerská Polnohospodářská univerzita
v Nitře. Zde jsme se setkali s dalšími 25 studenty, kteří přijeli z Polska, Maďarska, Lotyšska
a nechyběli ani domácí studenti ze Slovenska.
Náplní celého pobytu bylo vzdělávání v oblasti
rozvoje zemědělství v zemích EU, s cílem rozšířit akademické teorie do praxe. V průběhu
prvního týdne jsme absolvovali mnoho odborných přednášek pod vedením lektorů ze všech
participujících univerzit. Na další týden byly
naplánovány výjezdy na několik ekofarem, do
kanceláře mikroregionu Dolná Nitra, dále jsme

Nové informační kiosky
jsou tu pro vás
Ing. Pavel Homola

Audiovizuální centrum MENDELU
(AVC M ENDELU)

2. ledna 2012 zahájilo Audiovizuální centrum
MENDELU po měsíční zkušební době celodenní provoz čtyř velkoplošných interaktivních
informačních panelů, pro něž se ujalo lidové
označení – kiosky. Financování systému v hodnotě 2 mil. Kč včetně vybudování interní sítě
stavebních prací bylo zajištěno z rozvojového
projektu TR 9110182, jehož přípravy a realizace trvaly více než jeden rok.
Od uvedeného data může každý kiosek samostatně v naprogramované časové smyčce zobrazovat aktuální zprávy, videoklipy a fotografie. Na začátku smyčky je zobrazeno hlavní
menu, v němž je možno interaktivními tlačítky
navolit další položky určené k zobrazení, pří-

navštívili Agroinstitut v Nitře, slovenský Parlament a Evropský dům v Bratislavě. Získaných
poznatků jsme měli za úkol využít k vytvoření
závěrečného projektu. Za sebe musím konstatovat, že žádný z našich studentů neměl problémy se zvládnutím celého programu. Byli jsme
na tom dobře jak po stránce jazykové, tak co se
týče odborných vědomostí.
Vybrat kvalitní studenty pomohlo i výběrové
řízení, ve kterém byl zohledněn studijní prospěch, motivační dopis a pohovor v angličtině.
Bc. Gabriela Pozníková řekla: Program hodnotím veľmi pozitívne. Bola to moja tretia skúsenosť s Erasmom a musím povedať, že bol dobre vyvážený, obohatil nás teoretocky i prakticky.
V teréne sme videli, ako v praxi fungujú veci,
o ktorých sme sa dozvedeli na prednáškach.
Gabriela se smíchem dodává: Ale hlavně!
Konečne som ochutnala bryndzové halušky.
Pokud bychom měli shrnout dojmy z našeho
pobytu, mluvím za všechny účastníky, když
řeknu, že pro nás byl přínosem. Měli jsme štěstí na sympatický kolektiv, získali jsme mnoho
nových přátel, zážitků, informací a zkušeností,
které budeme moci využít i v budoucnosti.
Tímto bychom chtěli poděkovat Evropské unii a
Mendelově univerzitě, že nám pobyt umožnily.

padně navazující menu. Datum a doba zobrazování zpráv a zapínání kiosků v průběhu dne
je řízeno programem.
Informační smyčka (bez interaktivní vazby) je
současně vysílána i do stávajícího televizního
okruhu, nyní již jako digitální signál. Díky vysokému rozlišení kiosků (HD) je kvalita zobrazovaných zpráv a videoklipů velmi dobrá, což
ocení pozorovatel zvláště u venkovního kiosku
na zastávce MHD, kde je možné číst zprávy na
vzdálenost více než deset metrů.
S provozem kiosků jsou bohužel spojeny i negativní vlivy soudobé společnosti. V současné
době pracuje AVC MENDELU na tvorbě QR
kódů (Quick Response Codes) obsahujících
zobrazované textové zprávy, které budou ve
formě malých čtvercových obrázků umístěny ve
spodní části kiosků.Tyto QR kódy je možné
velmi rychle snímat vhodnou programovou
aplikací do mobilního telefonu a uživateli bez
propisky a notesu zpříjemnit život.
Formulář s požadavkem na zobrazení zprávy,
informace o konání univerzitních akcí apod. je
možné stáhnout na http://avc.mendelu.cz, tlačítko „Ke stažení“.
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Ing. Marie Vágenknechtová
AF MENDELU

Foto / MENDELU
Loňský rok byl plný zážitků a nových věcí.
Na Nový rok jsme si s Corou domů přivezly
nového člena naší smečky. Byla to černá kulička jménem Alaia Black z Kovárny, pracovním
jménem Ája. Jedná se o Belgického ovčáka
groenendaela. Ajka se od začátku stala platnou
členkou našeho týmu.
Se svojí starší fenou Corou (Zicora Nica z Kovárny) jsme se i loni věnovaly výcviku – Obedience, kde jsme druhý týden v červnu sklidily
úspěch ve formě titulu Mistra České republiky

LDF MENDELU
Foto / LDF MENDELU

Ve dnech 23.–24. ledna 2012 se uskutečnil na
Mendelově univerzitě v Brně odborný seminář
Standard v oboru Arboristika. Letošní rok byl
třetí v pořadí, kdy Lesnická a dřevařská fakulta
MENDELU ve spolupráci s Agenturou ochrany
přírody a krajiny ČR uspořádala odborný seminář zaměřený na problematiku péče o mimolesní zeleň.
Hlavním tématem semináře byla standardizace
v oboru. Úroveň znalostí a odbornost pracovníků je zřetelná především v souvislosti s probíhajícími výzvami Operačního programu Životní
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Belgických ovčáků pro rok 2011. S podporou
Agronomické fakulty Mendelovy univerzity
v Brně jsme mohly vyjet i na mistrovství světa
FMBB a světovou výstavu Belgických ovčáků,
kteří se vrátili do domoviny tohoto plemene –
do Belgie. Po týdenním květnovém pobytu jsme
si s Corou odvážely krásné 19. místo v kategorii Obedience a s Ajkou vítězství v dorostu na
Světové výstavě a Klubové výstavě Belgického
ovčáka.
O prázdninách i na podzim jsme se věnovaly
všestrannému výcviku, a také Ajka už se zapojila do výcvikových aktivit. Cora úspěšně složila zkoušku pracovní upotřebitelnosti 2. stupně
a v listopadu jako první Belgický ovčák složila
zkoušku pracovní upotřebitelnosti – speciál,
což je kombinace klasického výcviku s výcvikem
záchranářským. Ajka v devíti měsících složila
Zkoušku vloh ovčáckého psa a prokázala velké
nadání pro práci se stádem a v listopadu složila
Zkoušku ovladatelnosti psa.
Jelikož z Ajky vyrostla krásná představitelka
plemene, neopomněly jsme navštívit i pár výstav
již ve třídě mladých. Ajka se prezentovala velmi
úspěšně a získala Junior šampiona České
republiky a Slovenské republiky. Také Cora
navštívila výstavní kruh a podařilo se jí dokončit Šampiona Slovenské republiky. Obě se tak
kvalifikovaly na výstavu Šampion šampionů
2012, která se koná v únoru v Bratislavě.
Poslední a pro nás velmi příjemnou aktivitou
byly akce pořádané pro prezentaci MENDELU. V roce 2011 jsme se zúčastnily Dne otců
v Zemském muzeu, Hrátek s vědou, Gaudeamu
a Mikulášské besídky. Doufáme, že i v letošním
roce se nám bude dále takto dařit jak na poli
výstavním, tak na poli výcvikovém a budeme
platnými členy na propagačních akcích Mendelovy univerzity v Brně.

Ohlednutí
za sezonou
2011

prostředí s vysoce aktuálním tématem. S tím
jsou spojeny další aktivity jako oborová certifikace, úroveň soudně-znalecké praxe a vývoj
arboristických standardů. Všechny tyto oblasti
byly součástí pondělního programu semináře.
Druhý den byl věnován arboristickým standardům Řez stromů a Výsadba stromů, které vznikají opět ve spolupráci LDF MENDELU a AOPK
ČR. Na vývoji standardů se podílí široká odborná veřejnost (Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s., Český svaz ochránců přírody,
Svaz zakládání a údržby zeleně a pracovníci
soukromých firem a společností). Slovo měli
i zástupci oponentských pracovišť, kterými jsou
Zahradnická fakulta MENDELU a Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU Nitra.

Odborný
seminář
Standard
v oboru
Arboristika
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Významným zpestřením semináře byla přítomnost zahraničního lektora Andy Hironse, jehož
přednášky na téma British Standards (Britské
oborové standardy) a Tree Pruning Standards
in U.K. (Standard Řez stromů ve Velké Británii)
sklidily velký úspěch. Zajímavým bodem bylo
také jednání dvou kulatých stolů uspořádaných
u příležitosti otevření vývoje dvou nových standardů Hodnocení stavu stromů a Ochrana stromů při stavební činnosti.
Celkem se semináře zúčastnilo 240 zájemců
z různých oblastí týkající se oboru, podnikající

arboristé, pracovníci státní správy a samospráv, pracovníci AOPK ČR a ČIŽP, projektanti a samozřejmě studenti oboru Arboristika.
Z ohlasů i z počtu účastníků lze soudit, že seminář byl velmi úspěšný. Z velké části je to díky
aktuálnímu tématu, jakým vznik arboristických
standardů bezpochyby je.
Poděkování patří všem přednášejícím a také
sponzorům (Pavouci, s.r.o., Arboreko, s.r.o.,
SAFE TREES, s.r.o.), kteří pomohli zvýšit úroveň odborné i společenské části programu.

Small National Platform pod
taktovkou MENDELU

Small National Platform je událostí, která pravidelně láká členy ESN organizace z České
republiky do jednoho města a na jedno místo.
Všechny členy spojuje několik motivačních
faktorů. Pomoc zahraničním studentům na univerzitách v České republice, nasazení pro
danou věc, ale především sdílení poznatků
a zkušeností.
Hned v úvodu je důležité představit, co ESN
představuje. ESN neboli Erasmus Student
Network je jednou z největších studentských
dobrovolných organizací, která se zabývá rozvojem a podporou studentské výměny a jeho
součástí jsou jednotlivé ISC kluby (International
Student Club), tedy i ISC MENDELU. Cílem
všech ISC klubů je pomoc přijíždějícím Erasmus
studentům v co nejrychlejší adaptaci na neznámé prostředí.
Během 25. a 26. února 2012 byla „mekkou“ ESN
moravská metropole Brno a Mendelova univerzita. Prostory školy si ponechaly svou tvář kreativního a naučného místa, na které se sjelo
okolo 70 studentů ze všech koutů naší republiky.
Toto dvoudenní setkání bylo plné zajímavých
přednášek a workshopů v podání zkušených
leadrů. Jednalo se například o objasnění knowleage managementu a každý z přítomných si

ISC MENDELU
Foto / ISC MENDELU
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také mohl vybrat účast na workshopu dle svých
preferencí. Na výběr byly workshopy na téma
PR, Event záležitosti, IT, SocialErasmus, FR
a další. Všechna setkání probíhala formou
diskusí, kde se členové mezinárodních klubů
mohli podělit o své zkušenosti a zajímavé nápady a sdílet tak s ostatními své know-how.
Členové brněnského ISC MENDELU se co
nejvíce snažili, aby se tu všichni cítili co nejpříjemněji a kromě noclehů ve svých domovech
bylo pro ně připraveno bohaté občerstvení,
nemohly chybět ani pauzy na kávu a samozřejmě v poledne důležitý oběd.

Kromě toho, že jsme se všichni dověděli mnoho
nových a zajímavých informací, jak ještě vylepšit naše „klubíky“, jsme měli navíc možnost se
seznámit se spoustou nových a zajímavých lidí,
které spojují společné zájmy, a to hlavně cestování a samozřejmě naše oblíbené ESN. Ve
sbližování nám z velké části pomohl také team
building, který si pro nás na závěr připravili
kamarádi z Masarykovy univerzity.
Podle mého názoru vše proběhlo hladce, v příjemné atmosféře a do budoucna se budeme
těšit na další setkání tentokrát v péči našich
nových kamarádů.

PhDr. T. Šabartová

Univerzita akreditací získala plnohodnotné
legislativně zakotvené univerzitní pracoviště
garantující oblast archivnictví a spisové služby,
právní statut pro zapojení archivu do grantových
projektů k získání prostředků pro vybavení
pracoviště počítačovými programy pro zpracování archiválií a elektronickými informačními
systémy a v neposlední řadě kodifikaci rovnocenného postavení s ostatními archivy a možnost
participace na společných vědecko-výzkumných projektech zaměřených na historii českého (československého) vysokého školství.
Příslušným správním úřadem na úseku archivnictví a spisové služby zůstává Moravský zemský archiv v Brně, který má právo státní kontroly v oblastech spisové služby, předarchivní
péče a výběru archiválií ve skartačním i mimoskartačním řízení.

Rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR byla Archivu Mendelovy univerzity v Brně udělena jako
jedné z mála veřejných vysokých škol akreditace pro výkon působnosti veřejného specializovaného archivu.
Akreditaci má z brněnských univerzit v současné době Archiv Vysokého učení technického,
Archiv Masarykovy univerzity v Brně (na dobu
určitou do roku 2014) a nyní nově Mendelova
univerzita.
Udělení akreditace je výrazem uznání všestranné péči, kterou naše univerzita věnuje odbornému zpracování, ukládání a ochraně archiválií
jako součásti Národního archivního dědictví.
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Vzpomínková slavnost
Pavel Mauer

ŠLP ML Křtiny MENDELU
Foto / Pavel M auer,
ŠLP ML Křtiny MENDELU

Ve čtvrtek 29. 12. 2011 se v polesí Bílovice nad
Svitavou ŠLP ML Křtiny MENDELU u rozhledny Alexandrovka nad Adamovem konala vzpomínková slavnost u příležitosti 50. výročí úmrtí
spisovatele, básníka a novináře Jaroslava
Marchy.
Jaroslav Marcha, rodák z Babic nad Svitavou,
napsal více než dvacet knih a značnou část
z nich věnoval svému rodnému kraji, lidem, se
kterými se setkával, krásné přírodě, lesům,
zvěři a ptákům, o kterých dokázal s láskou
a s básnickým viděním mistrně psát. Lesy obklopující Adamov miloval. Jeho posledním dílem,
vydaným v roce 1959, je rozsáhlá báseň Adamovské lesy. Nejznámější z jeho tvorby je román
Ptačí chléb.
Jaroslavu Marchovi byla v rámci Lesnického
Slavína na zdivu rozhledny odhalena nová
pamětní deska, která vznikla péčí rodiny Jaroslava Marchy (vnuk Ing. Zdeněk Laudát, vnučka
Ing. Daniela Bartoňová), Obce Babice nad Svitavou, Města Adamov a ŠLP MENDELU.
Vzpomínková akce se konala za velkého zájmu
veřejnosti, v sychravém, mlhavém počasí přišlo
na 120 návštěvníků. Slavnostní atmosféru
umocnily fanfáry trubačů ŠLP Křtiny, recitace
Marchovy básně Ing. Lídou Boháčkovou a projevy Ing. Jiřího Truhláře, CSc. a Ing. Zdeňka
Laudáta.

MENDEL-INFO 2012

– seminář pro zemědělce
k aktuálnímu stavu porostů ozimů
Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.

Ústav agrosystémů a bioklimatologie, AF MENDELU
Foto / AF MENDELU

Seminář MENDEL-INFO 2012 se uskutečnil
9. března 2012 v Lidovém domě v Žabčicích;
byl organizován Agronomickou fakultou MENDELU zastoupenou Ústavem agrosystémů
a bioklimatologie a Školním zemědělským
podnikem v Žabčicích. Seminář byl uspořádán
jako jeden z výstupů výzkumného záměru
č. MSM6215648905 – Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu, jehož
koordinátorem je prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

▌ číslo 1 ▌ duben 2012
Impulsem pro uspořádání semináře byl výskyt
období velmi nízkých teplot v průběhu zimy,
který mezi zemědělci otevřel diskusi o poškození porostů ozimých plodin. Pracovníci Agronomické fakulty MENDELU, především Ústavu
agrosystémů a bioklimatologie, pružně reagovali na danou situaci. Zájemcům ze zemědělské
praxe nabídli možnost stanovení testů životaschopnosti rostlin z porostů poškozených mrazem. Výsledkem byly vzorky, (především ozimé
pšenice, ozimého ječmene a ozimé řepky) prezentující různé odrůdy, lokality a agrotechniku.
V průběhu velmi krátké doby byly získány výsledky o přezimování ozimů, které byly oslabeny zimou a v mnoha případech i poškozeny
mrazem. Tehdy vznikla myšlenka uspořádat
seminář, v němž by byla zemědělská praxe
seznámena s těmito aktuálními informacemi.
Byl vytvořen program semináře, stanoven termín
a místo konání. Na seminář byly pozvány zemědělské subjekty jižní Moravy (prostřednictvím
kontaktů ze zemědělských agentur se jednalo
o okresy Brno-město, Brno-venkov, Blansko,
Vyškov, Břeclav, Znojmo, Hodonín a Třebíč).
Akci moderoval Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.,
který stál také u zrodu názvu tématu, jemuž byl
věnován úvodní ročník semináře MENDELINFO 2012. Program vystihoval název Přezimování porostů ozimých plodin a agrotechnická
opatření na jaře aneb zima skončila a práce
agronoma začíná. Na úvod všechny přítomné
přivítal také doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D., proděkan AF MENDELU, který zároveň představil
současné studijní programy a stěžejní oblasti
výzkumu fakulty. Pro mnohé účastníky, absolventy moravské Almae matris, to byla živá
vzpomínka na studijní léta strávená v Brně.
Prvním vystupujícím v odborném programu byl
RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., ředitel
brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Z jeho příspěvku vyplynulo,
že průběhu počasí v letošní zimě, i s ohledem
na výskyt mrazivého období na přelomu ledna
a února, není pro naše území ničím neobvyklým.
Dále poukázal na dlouhodobý vláhový deficit,
který je v současné době na mnoha lokalitách
ČR. Tento fakt může sehrát negativní roli
v předjarním regeneračním období ozimých
plodin. Dalším vystupujícím byl doc. Ryant
z Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, který zhodnotil dynamiku
dusíku v půdě v průběhu zimy a posoudil současný stav minerálního dusíku přístupného pro
rostliny na různých lokalitách ČR. Na základě
získaných výsledků se pokusil formulovat doporučení o hnojení dusíkem z pohledu dávky
a druhu hnojiva použitého v regeneračním období u ozimých obilnin. Výklad završil částí věnovanou výživě a hnojení ozimé řepky, v níž zdůraznil vedle dusíku i význam hnojení sírou. Po

přestávce seminář pokračoval blokem zaměřeným na metody hodnocení mrazuvzdornosti
odrůd ozimé pšenice. V této části vystoupili
RNDr. Ilja Prášil, CSc. a Ing. Pavla Prášilová,
hosté z Výzkumného ústavu rostlinné výroby,
v.v.i. v Praze-Ruzyni. Na tento příspěvek navázala Dr. Ing. Pavlína Smutná z Ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství, která
prezentovala výsledky testů životnosti rostlin
z porostů ozimé pšenice z různých míst jižní
Moravy. Ukázalo se, že na lokalitách, kde nebyla sněhová pokrývka, bylo zaznamenáno poškození rostlin mrazem. Byly zjištěny rozdíly mezi
odrůdami, ale i vliv stanoviště.
Všechny dosud přednesené příspěvky měly za
úkol zhodnotit stav porostů ozimých plodin
a podmínek v průběhu zimy. Vytvořily současně
prostor pro stěžejní příspěvek na téma Agrotechnická opatření u porostů ozimých obilnin
a řepky po přezimování, který přednesl prof.

strana 15

strana 16

duben 2012 ▌ číslo 1 ▌

Ing. Jan Křen, CSc. z Ústavu agrosystémů
a bioklimatologie. Ve vzájemných souvislostech
seznámil přítomné s teoretickými základy tvorby výnosu obilnin a s podstatou inventarizace
porostu, na jejímž základě lze pomocí některých
pěstitelských opatření optimalizovat strukturu
porostu. Dále upozornil na skutečnost, že odpovídající doporučení musejí vycházet z analýzy
mnoha vstupních informací. Na závěr uvedl
obecná doporučení pro ozimé obilniny a řepky
s ohledem na stav porostů v letošním roce.
Po obsáhlém příspěvku prof. Křena byl prostor
pro oběd, který zajistil Školní zemědělský podnik v Žabčicích. Poctivý guláš podávaný s čerstvým chlebem ocenil každý účastník semináře.
V průběhu tohoto času, ale i přestávek na kávu
měl každý možnost ochutnat akademické víno,
uvedl Ing. Radomil Měřínský, ředitel ŠZP v Žabčicích.
Po obědě následoval poslední příspěvek, v němž
Ing. Smutný seznámil s novinkami legislativy
v oblasti pěstování rostlin. Podrobněji probral
problematiku pěstování plodin v erozně ohro-

žených oblastech a změny v oblasti nitrátové
směrnice. V regionu jižní Moravy jsou oba tyto
problémy velmi aktuální, neboť mnohé podniky
hospodaří na svažitých pozemcích a ve zranitelných oblastech. V poslední části se věnoval
problematice integrované ochrany rostlin, jejíž
legislativní podstata je právě v době zrodu
a bude v nejbližší době zemědělce provázet při
hospodaření na půdě.
Závěrem lze konstatovat, že přibližně 150 účastníků akce bylo velkým, ale zároveň příjemným
překvapením pro pořadatele. Spektrum hostů
bylo velmi pestré – zástupci zemědělské praxe
velkých podniků i soukromě hospodařící zemědělci. Nechyběli ani zástupci šlechtitelských
firem a firem působících na trhu s pesticidy
a hnojivy. Diskuse v průběhu semináře ukázala
na zájem přítomných o aktuální informace
a nové znalosti z oblasti rostlinné produkce.
Potvrdilo se, že univerzita by v tomto směru
měla plnit roli při přenosu a uplatnění výsledků
výzkumu v praxi, což představuje stejně důležitý
úkol jako výchova nových studentů.

