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Ke dni 6. května 2021 schválil 
Národní akreditační úřad žádost 
Mendelovy univerzity o udělení  
institucionální akreditace pro 
ekonomické (bakalářské, magisterské 
a doktorské) i informatické (bakalář-
ské a magisterské) studijní programy.

Co je institucionální akreditace?

Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ), který akredituje, 

tedy schvaluje studijní programy univerzit, může udělit vysoké škole 

institucionální akreditaci pro oblast nebo oblasti vzdělávání; univerzita si 

pak může programy schvalovat sama a tím tak rychleji a pružněji reagovat 

na aktuální potřeby trhu práce, inovace a průběžné změny, ručí také za 

jejich kvalitu. Aby vysoká škola získala tuto výsadu, musí úřadu prokázat, 

že má dostatečně dobře nastaveny mechanismy vnitřního hodnocení.
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V minulém roce, přesněji 21. 10.–22. 10. 2020  
proběhly na PEFce volby do Akademického senátu PEF 
MENDELU.

Senát se dělí na komoru akademických pracovníků a komoru studentů, 
přičemž funkční období senátu, jako celku, jsou tři roky (funkční období pro 
nově zvolený senát je od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2023).

Do komory akademických pracovníků byli zvoleni

doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D., doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D., JUDr. Andrea 
Hrdličková, Ph.D., Ing. Petr Jedlička, Ph.D., doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.,  
Ing. Jan Přichystal, Ph.D., doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D., Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D., 
doc. Ing. Petr David, Ph.D., doc. Mgr. Veronika Blašková, Ph.D.

Za studenty byli zvoleni

Bc. Dominika Králiková, Bc. Vojtěch Širůček, Ing. Ondřej Rolník, Štěpán Sakin, 
Bc. Aneta Jakubowská

Jen pro připomínku, mezi činnosti Akademického senátu patří schvalování 
rozdělení finančních prostředků na fakultě a kontrola jejich čerpání, usná-
šení se na návrhu ke jmenování děkana, schvalování vnitřních předpisů, 
podmínek přijetí ke studiu a schvalování, popřípadě projednávání dalších 
dokumentů spjatých s chodem fakulty. Je to také místo, kde je možné disku-
tovat otázky spjaté s chodem fakulty s vedením fakulty.

4_Jak šel čas na PEFce v době Covidu…

8_Pavel Malík_rozhovor

10_Maxmilián Stöhr_rozhovor
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Soutěž Become 
a Future Leader 
with PPG
Začátkem minulého akademického 

roku PEF MENDELU spolu s  part-

nerem PPG Industries Czech Rep. 

vyhlásila nové kolo studentské 

grantové soutěže. Byla určena pro 

2–3členné týmy z řad studentů PEF 

MENDELU. Cílem bylo navrhnout 

projekt na vypsaná témata.

V této soutěži vyhrál tým studen-
tů ve složení Miroslava Staňková,  
Jakub Ráčil, Žaneta Macková.  
Vítězný projekt nese název „Em-
ployee Engagement during the 
pandemic. Analysis of employee 
engagement in PPG and proposal 
of new ways how to engage peop-
le when working remotely“. Výhru 
v celkové výši 120 000 Kč převzala 
za celý tým Mirka Staňková.
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Jak šel čas na PEFce 
v době Covidu…

I přes nepřítomnost studentů na 
fakultě se u nás, alespoň online 
formou uskutečnilo několik 
zajímavých akcí, které bychom 
rádi zpětně trochu připomněli 
a představili.

International week 
MENDELU se 
uskutečnil i v onli-
ne podobě a probě-
hl v termínech 
19. 10.–23. 10. 2020 
26.–30. 4. 2021
Tato událost byla v době COVID-19 

pojmenována International Networ-

king a  desítky účastníků z  celého 

světa měly možnost diskutovat 

o aktuálních tématech. International 

week MENDELU je skvělou příležitos-

tí, jak udržovat, podpořit a rozšířit za-

hraniční kontakty Soutěž Become  
a Future Leader  
with PPG
Vítězný projekt: Miroslava Staňková, Jakub Ráčil, 

Žaneta Macková

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.

International Week na MENDELU - to je 
týdenní nabitý program, během kterého si 
pracovníci univerzit z celého světa vymění 
své zkušenosti s výukou a výzkumem. 

Dobrotrh
Z důvodu covidových opatření se 
i tradiční každoroční Dobrotrh pře-
sunul do online prostředí. Vybrané 
neziskové organizace dostaly svůj 
termín aukce, na kterých si účastní-
ci mohli pořídit spoustu zajímavých 
věcí. Zúčastněné neziskové organi-
zace: Konto Bariéry, Fandi mámám, 
Adapted, Rezekvítek, Dům pro Julii, 
Spolek Prosen.
Studenti přispěli výše uvedeným 
neziskovkám neuvěřitelných  
237 305Kč.



27. listopadu 2020 
proběhla i na naší 
univerzitě, resp. 
fakultě Noc vědců.
Noc vědců je vědecko-popularizační 

akce, která zapojuje veřejnost do in-

spirujícího prostředí vědy. Otevírají 

se laboratoře i učebny a další mís-

ta, na kterých se konají nejrůznější 

akce od přednášek přes komentova-

né prohlídky až po vědecké experi-

menty. Tématem pro rok 2020 bylo 

Člověk a robot.

Procházet laboratoře naší PEFky 
a dozvídat se nové informace jsme 
tentokrát mohli pouze skrze před-
točená videa. PEFku prezentoval 
Ústav informatiky svými dvěma 
tématy: 

Kariérní den  
MENDELU 
proběhl ve středu 17. 3. 2021 a  to 

kompletně ONLINE prostřednictvím 

platformy MS Teams. 

I v této nelehké době byla maxi-
mální snaha pořadatelů poskyt-
nout (i když jen virtuální) prostor 
pro setkání studentů a absolventů 
MENDELU s potenciálními zaměst-
navateli, aby bylo možno vzájemně 
navázat kontakty a předat infor-
mace o možnostech spolupráce.  
50 vystavovatelů tak prostřednic-
tvím svých virtuálních stánků na-
bídlo studentům rozmanité nabíd-
ky pracovních příležitostí, stáží, 
trainee programů či brigád.

Science Slam  
– červen 2021
Lesník Radek Pokorný z MENDELU vy-

hrál Science Slam, kterého se zúčastnili 

tři vědci z Mendelovy univerzity v Brně 

a tři experti z Masarykovy univerzity. 

O vítězi a dalším pořadí rozhodlo 
online hlasování. Lidé hodnotili vi-
dea, ve kterých vědci představovali 
svoje výzkumy. Zastřešujícím téma-
tem byla v souvislosti s blížícím se 
výročím 200 let od narození Gregora 
Johana Mendela genetika.

Co je Science Slam?
Vědecko-popularizační soutěž, 

na níž vědci zábavnou formou 

prezentují své výzkumy. Cílem je 

předat divákům nejen nadšení pro 

vědu a kus vědění samotného, 

ale hlavně ukázat, co se děje 

za dveřmi vědeckých ústavů 

a pracovišť.
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Jak šel čas na PEFce 
v době Covidu…

Chatbot–promluv si 
s robotem 
Speciální aplikace získává a analyzuje 

uživatelské recenze k vybraným 

kategoriím produktů tak, aby měl 

zákazník vše přehledně na jednom 

místě. Výsledky jsou pak k dispozici 

formou webové či mobilní aplikace, ale 

také konverzačního robota–chatbota. 

Ten si s vámi popovídá a na základě 

preferencí vám doporučí vhodný 

produkt. Chatbot dokáže rozpoznat 

i lidskou řeč a není tak nutné s ním 

komunikovat ťukáním na klávesnici. 

Komunikativní robot tak může 

zákazníkům ušetřit dost času – např. 

při nakupování se lidé často rozhodují 

dle zkušeností a recenzí ostatních 

uživatelů. 

 

Kolaborativní robot – 
spolupráce člověka 
a robota
Využití robotických ramen hraje 

významnou roli v průmyslové výrobě, 

kde je stále více lidských činností 

nahrazováno stroji. V posledních 

letech došlo k masivnímu rozšíření 

těchto technologií i díky využití 

tzv. kolaborativních robotů–tedy 

strojů, které mohou spolupracovat 

s člověkem nebo pracovat v jeho 

blízkosti. Díky vhodně navržené 

řídicí a senzorické soustavě je 

možné robota zastavit i pouhým 

lidským dotykem, což výrazně 

zvyšuje jeho bezpečnost. Zařízení 

má měkký uchopovací systém, 

díky kterému zvládne zacházet 

i s křehkými předměty, jako je 

slepičí vejce, nebo s věcmi, které 

lze snadno zdeformovat. Využití tak 

nachází například v potravinářství 

při manipulaci s potravinami či 

v zemědělství při sběru plodin. 

Studenti se učí tyto stroje 

programovat a navrhovat rozličné 

aplikace, jako například třídění 

ovoce.

1.

2.

Science Slam



MME 2020: 38th 
International Con-
ference on Mathe-
matical Methods in 
Economics 
9.–11. 9. 2020

Mezinárodní konference o mate-
matických metodách v ekonomii je 
tradiční setkání profesionálů z uni-
verzit a podniků, kteří se zajímají 
o teoretické a empirické přístupy 
ekonometrie v ekonomii. 

Conference of 
Doctoral Students 
PEFnet 2020
26. 11. 2020

Konference PEFnet poskytuje dok-
torandům z celého světa příležitost 
prezentovat svou práci a komuniko-
vat s ostatními studenty a vědecký-
mi vyšetřovateli. Cílem konference 
je přivést mladé vědce a doktorandy 
ke sdílení zkušeností a originálních 
výzkumných příspěvků na vybraná 
témata týkající se ekonomických 
studií. 
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Jak šel čas na PEFce 
v době Covidu…

Economic Compet-
itiveness and Sus-
tainability (ECOS)
25.–26. 3. 2021

Překračuje hranice tradiční disciplí-
ny a zahrnuje širokou škálu interakcí 
od tradičních akademických oborů 
nebo myšlenkových směrů až po 
realitu podnikání. Mnoho diskuto-
vaných problémů poskytuje inova-
tivní nápady a kombinuje nejlepší 
akademické myšlení s rozvojem 
odborných znalostí v oboru finanč-
ních služeb, veřejného sektoru/vlá-
dy, informačních a komunikačních 
technologií.

10th Internation-
al Conference 
on Management 
(ICOM)
10.–11. 6. 2021

Tato konference vznikla v roce 2011 
s hlavní myšlenkou dát dohromady 
vědce, výzkumné pracovníky, dokto-
randy a se zástupci podnikatelského 
sektoru se podělit o své zkušenosti 
a výsledky výzkumu o současném 
managementu a sociálních problé-
mech. V dnešní době je udržitelnost 
klíčovou otázkou našeho života na 
celém světě. Udržitelnost souvisí 
s přírodním prostředím, ekonomi-
kou a společností. V posledních le-
tech se udržitelná ekonomika, udrži-
telná společnost a udržitelný rozvoj 
staly jedním z klíčových cílů řízení 
a předmětem multidisciplinárních 
vědeckých výzkumů. Tématem mi-
nulého ročníku byla otázka koncep-
tu nulového odpadu jako součásti 
oběhového hospodářství. 

CryptoNight 2021
25. 8.  2021

Formou panelové diskuze si účastní-
ci vyslechli často protichůdce názory 
od Bitcoin maximalistů, altcoinerů, 
právníků a investičních specialistů. 
Nechyběly ani přednášky od odbor-
níků, kteří s kryptoměnami a block-
chainem pracují dnes a denně.
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Samostatnou kapitolou akcí kona-
ných v loňském akademickém roce 
jsou beze sporu konference.  
Na půdě naší fakulty se jich  
pravidelně koná každý rok několik.  
Pojďme se vrátit v čase a připome-
nout si ty nejdůležitější.
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Pavel Malík 
ze studijního programu B-SI-EI -  
se zapojuje do pomoci postiženým obcím. 

Pavle, prosím Tě, kdy jsi poprvé na 
místo dorazil a jaké byly Tvé první 
myšlenky?

Na místo jsem dojel společně s dob-
rovolnými hasiči od nás z obce popr-
vé v pondělí, což je tedy čtyři dny od 
incidentu. Odklízecí práce byly v tu 
dobu již v běhu a přesto, když jsme 
dorazili, strnule jsem stál na místě, 
rozhlížel se kolem sebe a nevěřil 
vlastním očím. Mé první myšlenky 
byly: „Panebože to je bordel. Ještě 
že nás to minulo.“ Bylo úplně jedno, 
kolik fotek a videí jsem už předtím 
viděl, dokud tomu člověk nestojí če-
lem, nejde si to ani představit, v jak 
hrozném stavu zasažené oblasti byly.

Mohl bys nám přiblížit, v čem konk-
rétně pomoc na místě spočívala? 

Práce byly různorodé. Jednalo se napří-
klad o vyklízení prostor pro těžkou tech-
niku, třídění odpadů na hromady, aby je 
následně bylo možné naložit do kontej-
nerů, rozebírání pozůstalých střech, pře-
nášení křidlic nebo třeba vyklízení suti.

Při takovém rozsahu škod musela být 
organizace pomoci určitě náročná. 
Jak takový běžný den zásahu 
vypadal? A jak celý systém hodnotíš?

Našlo se mnoho lidí, kteří systém kri-
tizovali, ale za sebe mohu organizaci 
jen pochválit. Každá ze zasažených 
oblastí měla svůj centrální štáb, kde 
se během celého dne hlásili nově pří-
chozí dobrovolníci a odtud nás také 
posílali na již konkrétní místa, která 

potřebovala pomoc nejvíce. Nejprve 
jsme se seznámili s občany, kterým 
jsme daný den pomáhali a následně 
se již vrhli do práce. O vše bylo dobře 
postaráno, obcemi pravidelně projíž-
děl zásobovací vůz, který rozvážel jak 
potřebný materiál, tak i občerstvení.

Jak na vaší pomoc reagovali místní? 
Jaká vládla na místě atmosféra?

Atmosféra byla všude velice přátelská. 
Místní byli opravdu rádi, že jsme jim při-
jeli na pomoc, vždy se nás snažili dobře 
pohostit a velmi nám děkovali.

Víme, že od nás z MENDELU se do 
pomoci zapojilo více studentů. Byl jsi 
s nimi nějak v kontaktu?

Byl jsem v kontaktu s hodně lidmi, bez 
rozdílu univerzity a fakult ((smích)).  
Ale ano, bylo nás tam z MENDELU více.

Pomáhal jsi už někdy v minulosti 
s následky živelných pohrom?

Ano, několikrát jsem pomáhal při 
odklízení stromů nebo čištění ka-
nálů po silných větrech či deštích. 

A lišila se tahle zkušenost nějak od té 
předchozí? Případně jak?

Lišila se převážně svým rozsahem. 
Jak už jsem řekl, nic podobného 
jsem v životě neviděl a doufám,  
že už ani neuvidím.

Ano, snad nás v budoucnu už takové 
příhody minou. Řekni nám ještě 
prosím Tě, co Tě na místě nejvíce 
zaskočilo, nebo co pro Tebe bylo 
největším problémem?

Nejvíce mě zaskočilo a zklamalo, že 
i v takové situaci se naleznou lidé, 
kteří mají tu drzost rabovat, zneuží-
vat transparentní účty, nebo nadá-
vat, jak je vše špatně zorganizováno 
a jak by to zvládli lépe. Na druhou 
stranu pozitivně mě překvapilo, jak 
lidé, kteří o tolik přišli, dokázali být 
přátelští, milí a dokonce i v rámci 
možností veselí.

A závěrem, existuje něco, co sis 
z této, bohužel nemilé, zkušenosti 
odnesl?

To že bychom měli každý den děkovat 
za to, že máme střechu nad hlavou.

Pavel není na naší univerzitě žádnou anonymní 
tváří, mnozí si ho můžete pamatovat jako krále 
Majálesu 2019 za MENDELU a mimo to už třetím 
rokem studuje ekonomickou informatiku. Pavel 
je hrdým Moravákem a proto, jak nám sám řekl, 
když viděl, až do jaké míry bylo tornádo ničivé 
a o jaký kousek ho a jeho rodinu minulo, neváhal 
a rozhodl se pomoci přímo v terénu.

Ve čtvrtek 24. 6. 2021 zasáhlo jižní Moravu ni-
čivé, hrůzu nahánějící tornádo. Podle meteo-
rologů se jednalo o nejsilnější tornádo v novo-
dobé historii Česka. Kudy tornádo prošlo, tam 
za sebou zanechalo pouze spoušť a smutek. 
Naštěstí ale velká část lidí nezůstala k této 
situaci lhostejná a rozhodli se postiženým ob-
lastem pomoci. Ať už finančně, materiálně, či 
vyrazili přímo do terénu. Mezi nejvíce zasažená 
místa patřily i obce Mikulčice, Moravská Nová 
Ves a část města Hodonín. Právě v těchto 
oblastech pomáhal také Pavel, kterého jsme 
vyzpovídali, aby nám skrze svou zkušenost 
přiblížil, jak celá situace vypadala, co prá-
ce na místě obnášela a jaké byly jeho pocity 
a dojmy.
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Maxmilián Stöhr 

Maxi, prosím Tě, mohl bys nám prozradit, co jsi dělal zrov-
na ve chvíli, kdy tornádo udeřilo?

Tou dobou jsem byl v Hodoníně a seděl jsem s kamarádem na 
dýmce. Na ten večer byly hlášeny bouřky s kroupami a studená 
fronta z Rakouska, takže když začalo pršet, šel jsem přeparko-
vat auto pod přístřešek, abych neměl rozbitá okna. Nepočítal 
jsem však s tím, že by bouřka měla být nějak více významná. 

Kdy ses tedy o tornádu poprvé dozvěděl?

Zprvu jsem nic netušil, pak mi však kamarádi začali ukazovat 
videa, co se stalo a hned poté mi volala máma. Samozřejmě 
byla v šoku a vůbec netušila co se vlastně děje, byla doma sama 
a musela se schovávat v koupelně. Táta byl v práci v datovém 
centru v Lužicích, kudy se tornádo prohnalo taktéž. I on se mu-
sel jít schovat na bezpečnější místo, čímž byla strojovna.

Když už se tornádo přehnalo, co jsi udělal jako první?

Sednul jsem do auta a snažil se dostat co nejrychleji domů. 
V podstatě tak, jako všichni, co byli zrovna v Hodoníně.  
To ale znamenalo, že silnice byly kompletně ucpané, a na-
víc na všech výjezdech byly shozené stromy, takže se mu-
selo skoro hodinu a půl čekat na to, než to hasiči odklidí. 
No a pak jsem stejně musel jet objížďkou, protože normál-
ně se jede do Mikulčic skrz Lužice, ale v MND (Moravské 
naftové doly) hořela auta, a tudíž to touto cestou nebylo 
možné. Domů jsem se dostal po asi dvou a půl hodinách. 

Zkusíš nám prosím popsat, jak Tvůj dům, ulice a okolí poté 
vypadaly a na co jsi myslel, když jsi to vše viděl?

Bydlíme na hlavní ulici, která byla kompletně celá zdemolova-
ná. Auta byla zničená a doslova poházená po silnici. Defacto 
nebyl ani jeden dům, který by vyvázl bez újmy. Všem to vzalo 
střechu a většina domů měla taktéž vymlácená okna. Byl to ší-
lený pohled. V první moment mi na mysl přišlo akorát popření 
celé situace, protože to mozek prostě nebral.

Každopádně jste se ale museli se situací nějak vypořádat, 
takže čím jste začali? Jak jste strávili následující hodiny 
a poté dny?

Náš dům je ze 30. let minulého století, a protože kvů-
li dešti byl dost promáčený, báli jsme se, že by mohl 

je studentem bakalářského oboru  
Automatizace řízení a informatika

spadnout. Začali jsme tedy balit ty 
nejdůležitější osobní věci. Naštěstí dům 
nespadl a později, ještě ten den, přijel 
strýc s dodávkou, takže jsme mohli sbalit 
úplně všechno. Na druhý den jsme nej-
dříve potřebovali zaplachtovat střechu 
a pak jsme začali uklízet kompletně celý 
dům, dvůr, garáž, zahradu a pole. Všude 
byly trosky z naší i ostatních střech, stro-
mů atd. Na dvoře jsme měli hospodář-
skou budovu, na kterou spadl obrovský 
strom od sousedů, takže ta šla kompletně 
k zemi. Všude byl nedostatek materiálu 
i lidí. Nám se naštěstí podařilo docela 
rychle sehnat jak střechaře, tak i klem-
píře a s materiálem nám pomohl strýc, 
který má stavební firmu, takže novou 
střechu jsme měli asi během dvou týd-
nů. Taktéž jsme museli dozdít část komí-
na, vyměnit okna a jelikož déšť se dostal 
i dovnitř, tak také uklidit kompletně celý 
interiér a zrekonstruovat stropy.

Žádali jste o jakoukoli formu pomoci? 
A jak systém žádostí fungoval? 

V prvních dnech jsme dostali podpo-

ru z úřadu práce ve formě tzv. MOPky 
(mimořádná okamžitá pomoc). Pak 
následovalo ocenění škod a vypořádání 
s pojišťovnou, to ale trvalo skoro měsíc. 
Žádali jsme také o dotace od státu. Větši-
na žádostí se řešila u místního kulturního 
domu, kde měly pojišťovny a neziskové 
organizace své stánky.

A  kdy přijela první fyzická pomoc? 
A s čím konkrétně Vám pomáhali? 

Hned večer přijely složky IZS (Integro-
vaný záchranný systém) snad z půlky 
republiky, a dokonce i ze Slovenska. 
Problémem však bylo, že Mikulčice leží 
uprostřed zasažených oblastí, takže se 
strašně dlouho čekalo, než se k nám IZS 
vůbec dostali. Policie hlídala všechny vý-
jezdy z obce a každý se musel prokázat, 
že tam buď bydlí, nebo že tam má rodi-
nu. K nám hned na druhý den přijel, jak 
jsem již zmiňoval, strýc. Vzal i lidi z prá-
ce a zaplachtovali nám střechu, sehnali 
stavební materiál a pomohli se spoustou 
ostatních prací. Taky přijeli známí, dovez-
li bečku, ta byla nejvíc potřeba ((smích)) 
a hromadu jídla. Přijelo také spoustu 
dobrovolníků z celého Česka i Slovenska, 

dobrovolných hasičů a hromada vojáku. 
Spousta z nich si dokonce vzala volno 
a přijeli sami od sebe, protože nedosta-
li rozkaz od vedení. Pomáhalo se úplně 
se vším, hlavně s odklízením sutě, částí 
střech a celkově veškerého nepořádku, 
co po sobě tornádo nechalo.

Jak celkově pomoc dobrovolníků 
a hasičů hodnotíš?

Bylo to skvělé, všichni se snažili pomoct, 
jak nejvíce mohli. V životě jsem nezažil 
takovou vlnu solidarity a podpory.

Vyšla Ti nějakým způsobem vstříc 
i   fakulta? Např ík lad v   rámci  
zkouškového období, požadavků 
na ukončení předmětů atp. 

Ano, prodloužili mi zkouškové do konce 
srpna, což ale bohužel nestačilo, proto-
že stále máme spoustu věcí v krabicích, 
nebo různě po rodině a známých. Musel 
jsem tedy zažádat i o výjimku z jedno-
ho předmětu, kterou mi vedení fakulty 
schválilo.

Setkal ses při odklízení škod s něčím, 
co Tě opravdu překvapilo, zaskočilo, 
vyvedlo z míry? 

Jak jsem již zmínil, bylo neskutečné, jak se 
všichni snažili pomoct a podpořit nás. Co 
mě ale naštvalo, bylo vedení obce, které 
tuto situaci moc nezvládalo. Nakonec to 
také vyústilo ke změně ve vedení.

Vybaví se Ti nějaký silný, pozitivní 
okamžik?

Když jsem přijel hned první večer a viděl 
celou tu spoušť, tak mě až dojalo, že jsou 
naši v pořádku a nic se jim nestalo.

V jaké situaci se nacházíte teď?  
Je stále ještě potřeba pomoci?

Teď už je to dobré, čekáme už jen na do-
dání dveří a garážových vrat. Spousta 
lidí ale podle mě nestihne vše opravit, 
než přijde zima a ti stále potřebují pomoc.

Po rozhovoru s Pavlem, který jako dobrovolník 
pomáhal  na Jižní  Moravě v oblastech 
zasažených tornádem jsme se rozhodli podívat 
se příběh ještě detailněji, ale tentokrát z opačné 
strany. Vyzpovídáme Maxe, který na PEFce 
studuje bakalářský obor Automatizace řízení 
a informatika a pochází z Mikulčic, které se 
staly terčem červnového tornáda.
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Co nás již v novém 
akademickém roce 
potkalo a co nás 
ještě čeká?

Zahájení oslav 200 
let od narození J.G. 
MENDELA 
22. 9. 2021 

Křtem komiksu o životě G. J. Mendela 
a otevřením nové výstavy zahájila 
naše univerzita oslavy kulatého vý-
ročí zakladatele genetiky. Výstavu si 
nyní aktuálně můžete prohlédnout 
do 8. 11. na Malinovského náměstí . 
Následně bude přemístěna na Kraví 
horu, kde bude návštěvníkům k dis-
pozici až do 20.12.2021

Noc vědců 
24. 9. 2021 

Tématem letošního ročníku Noci vědců byl ČAS. Všichni, kteří navštívili areál 

univerzity a jednotlivé fakulty v  rámci tohoto večera se mohli sami přesvěd-

čit, jak se jednotlivým ústavům podařilo toto téma propojit s aktivitami, 

kterými se sami zabývají.

Život je otázka času 
aneb kolik času ještě 
máme? 

Pod tímto názvem se prezentoval 
Ústav práva a humanitních věd. Disku-
tovaly se zde především otázky socio-
-ekonomických perspektiv demogra-
fického stárnutí. Návštěvníci si mohli 
mimo jiné vyzkoušet obleček simulují-
cí stáří nebo se zapojit do přednášky se 
zástupci společnosti Phonexia.

Ústav financí se zabýval tématem 
Tradingu a gamblingu- jaká jsou 
rizika a příležitosti těchto nových 
forem investování? Kryptoměny 
a další alternativní aktiva spolu 

Oslavy 200 let 
od narození 
J.G.Mendela
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Po dlouhém roce online akcí jsme 
se všichni těšili, až se konečně po-
tkáme osobně, tváří v tvář a bude-
me moc opět vnímat a sdílet jedi-
nečnou atmosféru každé konkrétní 
akce. Od začátku semestru jsme 
tuto příležitost již několikrát měli 
a zažili. Pojďme si společně při-
pomenout, jak a čím nový akade-
mický rok začínal, co se kolem nás 
aktuálně děje či na co se můžeme 
u nás na PEFce těšit.

s rozmachem tradingových plat-
forem umožňujících investovat 
prakticky bez poplatků vzbudily 
v poslední době zájem mladých 
investorů. Jsou takové investice ri-
zikové? Jaké příležitosti nabízí? Jak 
se vyhnout velkým ztrátám při tra-
dingu? Všechny tyto a jim podobné 
otázky se diskutovaly právě zde.

Největší zastoupení měl bezesporu 
Ústav informatiky. Ve svých specia-
lizovaných laboratořích představili 
tato témata:
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Zapomínání
tady jsme si mohli vyzkoušet, jak 
rychle zapomínáme. Časem totiž 
zapomínáme to, co jsme se naučili, 
i to, co jsme sami vytvořili.

Cestování prostorem a časem ve 
virtuální realitě
Virtuální realita nám umožňuje 
navštívit místa, kam bychom se za 
běžných okolností nedostali a vidět 
věci, které už dávno zanikly, nebo 
teprve vzniknou. S virtuální reali-
tou se můžeme setkat při plánování 
nové kuchyně, vizualizaci archeolo-
gických vykopávek i při plánování 
územního rozvoje. Ocitnout jsme se 
tak mohli na různých místech naší 
planety, ale mohli jsme se na ni po-
dívat i z vesmíru.

Efektivní rozhodování
V životě se dostáváme do nejrůz-
nějších situací, ve kterých musíme 
přijmout rozhodnutí. Ať už se jedná 
o výběr vhodného zboží či služeb, 
rozhodování nám ubírá čas, který 
bychom mohli využít kreativněji. 
Čas věnovaný rozhodování nám 
mohou pomoci zkrátit moderní 

technologie založené na umělé in-
teligenci. Prostřednictvím mobil-
ních zařízení či osobních asistentů 
můžeme snadněji a rychleji hledat 
potřebné informace a využít je pro 
rychlejší a efektivnější rozhodování.

Kamery využívající dobu letu 
a přesné časování
Kamery využívající dobu letu, tzv. 
Time of flight kamery, poskytují 3D 
obraz snímaného okolí. Jak takový 
prostorový obraz vypadá a jaké in-
formace z kamery můžeme získat 
jsme se mohli přesvědčit v labora-
toři inteligentních systémů.

Ať ti neujede vlak
Čas na železnici určuje mnohé: je 
základem jízdních řádů, rozhoduje 
o bezpečnosti v dopravě, je v pří-
mém vztahu s rychlostí. Jak se dnes 
řídí železnice, aby v tom strojvedou-
cí nebyl sám. Jak důležitá je komuni-
kace, která zachraňuje životy v situ-
acích, kdy rozhoduje čas (návěstidla 
na železnici a jejich znaky). Kde na 
železnici pomáhá počítač? 

Co nás již v novém akademickém roce potkalo 
a co nás ještě čeká?

Běh rektorky
9. 10. 2021 

Krásné podzimní počasí přivítalo 
v sobotu 9. října účastníky již 4. roč-
níku Běhu rektorky. Oproti loňské-
mu ročníku, který probíhal online, 
se závody vrátily do tradičního for-
mátu včetně dětských tratí a nově 
i štafetového běhu. Hlavní trať na  
4 kilometry opanoval Guillem Jover 
Ruiz v čase jen několik sekund nad 
13 minut, čímž stanovil nový tra-
ťový rekord a neměl tak prakticky 
žádnou konkurenci. Mezi ženami 
se stala vítězkou studentka Pavlína 
Poláčková z Agronomické fakulty. 
Studenti vyhráli také štafetu. Účast-
níci závodu si pochvalovali vynika-
jící atmosféru, organizaci a bohatou 
tombolu.

Za PEFku jsme na Běhu rektorky 
měli spoustu skvělých závodníků.

Zaškolovák
2.-8. 9. 2021 

Tento rok byl Záškolovák organi-
zovaný ne jen pro prváky, ale také 
pro vyšší ročníky a to v druhém 
turnuse. Celkem se na Vranovské 
přehradě vystřídalo kolem 600 stu-
dentů z celé univerzity. 

Zaškolovák spoluorganizují zá-
stupci univerzitního SKASu, při-
čemž na akci se podílejí starší stu-
denti ze všech fakult. Záškolovák 
MENDELU ale není jen o získávání 
nových informací a seznamování. 
Součástí projektu je totiž nabitý 
sportovně-adrenalinový program, 
obsahující spoustu seznamovacích 
a teambuildingových her, spor-
tovních aktivit, výletů po okolí, 
workshopů, parties.

Prvákoviny
6./7. 9. 2021 

Prvákoviny jsou jednodenní sezna-
movací akce pro prváky plná sezna-
movacích her, bádání po zákoutích 
PEFky, ale také celého kampusu. 
Tento rok akce poprvé proběhla 
v rámci celé univerzity společně 
také s ICV. Prvákoviny pro ostatní fa-
kulty a ICV proběhly 17. 9. 2021. Celou 
akci organizují zástupci fakultních 
spolků pod záštitou paní rektorky.

Poznej Brno 
22. 9. 2021 

Je orientační závod po Brně pro ne-
zkušené i zkušené studenty Mende-
lovy univerzity v Brně. Studenti pro-
žili odpoledne, při kterém poznali 
nejrůznější kouty 4. nejlepšího stu-
dentského města na světě, své spo-
lužáky a také měli možnost vyhrát 
hodnotné výhry.

Během Noci vědců si mohli návštěvníci 
mimo jiné vyzkoušet obleček simulující 
stáří.
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Ceny rektora 
Mendelovy 
univerzity v Brně
22. 9. 2021

Letos proběhl na Mendelově univer-
zitě v Brně již třetí ročník předávání 
Cen rektora. Oceňovalo se v sedmi 
kategoriích, přičem za Provozně 
ekonomickou fakultu bylo nomi-
novaných šest lidí v jednotlivých 
kategoriích.

Cenu rektora získali tito členové 
akademické obce PEF MENDELU 
v kategoriích:

Vynikající student magisterského 
studia Ing. Filip Hlaváč,

MiMořádné a/nebo dlouhodobé vyni-
kající výsledky ve vzdělávací činnosti 
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. 

v kategorii význaMný sportovní  
Výkon a Ing. Lukáš Gdula.

Všem oceněným srdečně blaho-
přejeme.

Souboj univerzit 
MUNI vs. MENDELU 
14. 10. 2021 

Čtvrtek 14. října byl ve znamení ho-
keje a hokejového fandění. Po roční 
covidové přestávce se proti sobě 
opět postavily 2 hokejové týmy ze 
dvou brněnských univerzit. Na od-
vetu za minulý zápas se těšila MUNI, 
naše univerzita šla do boje obhájit 
minulé vítězství. Po nervydrásají-
cím napínavém utkání plném hor-
kých hokejových chvilek na obou 
stranách musela MENDELU pogra-
tulovat vítězi letošního souboje. Zá-
pas MUNI vyhrála 4:2. Plné tribuny, 
skvělá atmosféra a super hokej, 
takový byl letošní souboj univerzit 
MUNI proti MENDELU.

Taky se už těšíte na příští rok?

International week
18.–22. 10. 2021 

International Week 2021 poskytne 
účastníkům jedinečnou příležitost 
dozvědět se více o naší univerzitě, 
vytvořit síť a sdílet osvědčené po-
stupy s dalšími kolegy pracujícími 
v zahraničí, kancelářemi v zahrani-
čí nebo profesionálními akademiky. 
Letošní International week se zamě-
ří na životní prostředí, nulový od-
pad, sociální odpovědnost, inkluzi, 
přírodu a povolání Dokonalost. 

Více na: http://intranet.pef.mende-
lu.cz/intweek/

On-line kulatý stůl
21. 10. 2021 v čase 13:00 - 15:30

On-line Kulatý stůl, který pořádá 
Tesco se svými partnery a odbor-
níky na téma plýtvání potravinami 
a zdravé a udržitelné stravování. 
Čekají na vás zajímaví hosté, celou 
akcí vás provede Zuzana Hodková, 
redaktorka Seznam Zpráv.

Celý kulatý stůl můžete v čase koná-
ní sledovat

Slavnostní otevření 
Chillout zóny
26. 10. 2021  

Máme pro Vás v budově Q připra-
venou novou místnost, kam si mů-
žete během náročného dne přijít 
odpočinout! Tato krásná a moderní 
Chillout zóna vznikla ve spolupráci 
se společností E.ON. Zástupci firmy 
společně s děkanem PEF MENDELU 
slavnostně tuto místnost představí 
a otevřou všem studentům v 10:00. 

Můžete se těšit na doprovodný pro-
gram!

― Prvákoviny

― Ceny rektora Mendelovy univerzity

Co nás již v novém akademickém roce potkalo 
a co nás ještě čeká?
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Absolventské srazy
20. 9. 2021

Během roku pro naše absolventy po-
řádáme prohlídky fakulty a celého 
kampusu. Provedeme je krásným 
arboretem a představíme i naše 
specializované laboratoře. Pokud 
máte o setkání zájem, neváhejte se 
na nás obrátit!

― Absolventi PEF MENDELU
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Tento akademický rok bude ve znamení 
dvou významných událostí.

Byl zvolen nový 
rektor Mendelovy 
univerzity pro 
funkční období od  
1. 2. 2022 do  
31. 1. 2026 a následně 
bude probíhat volba 
děkana Provozně 
ekonomické fakulty 
pro nové funkční 
období od 1. 2. 2022 do 
31. 1. 2026.

Konference PEFnet 
2021
26. 11. 2021 

Hlavním cílem konference je po-
skytnout studentům doktorských 
studijních programů českých a za-
hraničních univerzit možnost pre-
zentovat výsledky své výzkumné 
činnosti a získat zpětnou vazbu 
a doporučení pro další výzkum od 
vedoucích výzkumných pracovníků 
i dalších účastníků konference.

Více najdete na: www.pef.mendelu.
cz/konference

Mezinárodní konfe-
rence Ekonomická 
konkurenceschop-
nost a udržitelnost 
(ECOS) 
24.–25. 3. 2022  

Bližší informace najdete na:  
https://ecos.mendelu.cz/

Co nás již v novém akademickém roce potkalo 
a co nás ještě čeká?

Dobrotrh MENDELU 
2021 
off-line 1. 12. 2021  

on-line 8. 11.-7. 12. 2021

DOBROTRH MENDELU je opět po 
roce zpět! Protože se dobře osvědčil 
i loňský online koncept, rozhodli se 
organizátoři pro hybridní událost - 
Dobrotrh se tedy bude konat fyzicky 
i online, tak aby se opravdu všichni 
mohli zúčastnit!

Budete tak moci pořídit suprové vě-
cičky přímo z pohodlí svého domova 
a ještě tak podpořit vybrané nezis-
kové organizace!

1) On-line akce bude probíhat celý 
měsíc od 8.11. do 7.12., kdy se po pěti 
dnech budou střídat aukce/prodeje 
pro jednotlivé organizace.

2) Stánkový prodej bude opět na 
půdě Mendelovy univerzity v Brně 
dne 1.12.2021

Více inforkací o chystané akci 
najdete na FB stránce: Dobrotrh  
MENDELU 2021 off-line i online
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Nový rektor 
univerzity
1. 2. 2022

Akademický senát zvolil 18. 10. 
2021 novým rektorem MENDELU 
dosavadního prorektora pro tvůrčí 
činnost Vojtěcha Adama. Ten od 1. 
února 2022 v čele univerzity nahra-
dí ekonomku Danuši Nerudovou. 

O funkci v pořadí 34. rektora uchá-
zeli celkem čtyři kandidáti. Kromě 
Adama ještě další prorektor Martin 
Klimánek, dále Otakar Holuša z Fa-
kulta regionálního rozvoje a mezi-
národních studií a ředitel Odboru 
informačních technologií Stratos 
Zerdaloglu.

Více najdete na: www.pef.mendelu.
cz/article/novy-rektor-mendelu

―
 p

ro
f. 

R
N

D
r.

 V
oj

tě
ch

 A
da

m
, P

h.
D

.

https://www.pef.mendelu.cz/konference
https://www.pef.mendelu.cz/konference
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Důležité termíny

pef.mendelu.cz

5. 11. 2021 Den otevřených dveří (DOD)

12. 11. 2021 Výška nanečisto

15.-16. 12. 2021  Informatika naostro (prezenční forma)

10. 12. 2021 Výška nanečisto

11.-13. 1. 2022 Informatika naostro (online forma)

14. 1. 2022 Výška nanečisto

28. 1. 2021 Den otevřených dveří (DOD)

25. 2. 2022 Výška nanečisto

4. 3. 2022 Den otevřených dveří (DOD)

8. 4. 2022 DOD pro pro uchazeče o navazující magisterské studium

3. 4. 2022 Podávání přihlášek na bakalářské studium

15. 5. 2022 Podávání přihlášek na navazující  
 magisterské studium

31. 5. 2022  Podávání přihlášek do doktorského studia


