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ÚVODNÍ SLOVO
Milý čtenáři,
s radostí ti představujeme náš fakultní měsíčník PEF Times! Myšlenka s něčím
takovým začít trápila hlavy některých členů naší redakce už nějaký čas. Každopádně
samotnou realizaci hodně zjednodušilo a podpořilo vedení fakulty, které nám poskytlo
potřebné prostředky a ochotu při realizaci. A kdy jindy s něčím takovým začít, než teď,
kdy naše fakulta slaví 60. výročí od založení, stejně jako univerzita své jubilejní
100. výročí.
Naším cílem je prezentovat novinky z dění na fakultě i univerzitě a informovat
o nastávajících akcích. Také bychom chtěli touto cestou poskytnout platformu pro
studenty i zaměstnance, kteří by chtěli přispět či sdělit svůj názor. Mimo to ale chceme
pobavit a naučit. Proto v každém vydání narazíte nejen na spoustu nových informací, ale
také na rubriku v angličtině či na rozhovory se zajímavými osobnostmi naší fakulty.
Redakce PEF Times je tvořena studenty a ačkoliv se snažíme mít rozhled,
nemůžeme vědět vše. Uvítáme tedy jakoukoliv pomoc, ať už se jedná o psaní článků,
grafiku, komunikaci nebo cokoliv jiného, co by nám pomohlo pravidelně vydávat
a neustále se zlepšovat. Proto, pokud máš zájem, neváhej a ozvi se nám.

Přejeme příjemné čtení a úspěšný začátek nového semestru.
Vaše redakce PEF Times
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ROZHOVOR
S DĚKANEM
Moc Vám, pane děkane, děkujeme za to,
že jste si pro PEF Times našel čas. Mohl
byste se nám krátce představit?
Jmenuji se Pavel Žufan, letos mi bude 48
let a už se dá skoro říct, že jsem větší část
života strávil na Provozně ekonomické
fakultě. Nastoupil jsem jako student v roce
1989 a působím na Ústavu managementu.
Mezi koníčky patří zejména četba
historických románů a profesních knih.
Také sportuji na rekreační úrovni, běžky,
trošku jezdím na kole, každý týden hraji
košíkovou.

Když jsme u toho sportu, jaký máte
vztah k běhu?
K běhu mám spíše odpor, který trošku
zlomila Mgr. Urbánková (vedoucí PR PEF
MENDELU), Běh rektorky jsem tak spíše
bral jako událost společenskou než jako
sportovní. Taky ten čas tomu odpovídal.
Ve své kategorii jsem ale zvítězil, protože
žádný jiný děkan neběžel.

Cítíte změnu ve studiu dříve, když jste
nastoupil jako student, a nyní?
Změny probíhají pořád, dnešní systém ale
není možné s dřívějším srovnávat. Dříve
se kladl důraz na zkouškové období, dnes
je tlak na průběžnější přípravu studentů,
což je podle mě zcela v pořádku.
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V čem podle vás současní studenti
nejvíce chybují? Co podceňují?
Myslím si, že bez ohledu na předměty to je
hodně o komunikaci, kterou podceňují.
Naprostá většina problémů se dá vyřešit
tehdy, když se řeší včas. Tento problém
ale není jen u studentů. Často to vypadá,
že fungujeme na základě domněnek, které
se ne vždycky zakládají na pravdě. Jinak
je také problém očekávání, že vše, co
studenti potřebují, jim někdo bude
neustále opakovat. Chybí přemýšlení, jistá
míra samostatnosti.

Na pozici děkana jste již přes rok. Co
tento post obnáší? Není to pouze nějaká
pozice sama o sobě?
Je to docela individuální, ale pro mě to
určitě není pozice sama o sobě. Nebylo
mými ambicemi být děkanem, spíše to
beru jako příležitost fakultu v rámci svých
možností někam posunout. Právě možnost
podílet se na změnách, které přinesou
pozitivní výsledky, mě motivuje
k aktivnímu přístupu a každý den mi dává
optimismus.

Co jste na fakultě za dobu svého
působení jako děkan prosadil? Jaké
budoucí změny zejména my, studenti,
pocítíme?
Já neberu pozici děkana jako prostor
k sebeprosazení. To, co se děje, se děje
díky tomu, že spolupracujeme všichni na
fakultě. Aktuálně jsou asi nejvíce vidět
aktivity PR a snad také snaha
komunikovat se studenty a činit prostředí
na fakultě pro ně vstřícnějším. Další
změny se týkají připravovaných studijních
programů, v jejichž rámci reagujeme na
aktuální problémy týkající se plagiátorství,
zejména u závěrečných prací. Novinkou
bude například zavedení dvou nových
předmětů zaměřených na práci
s informačními zdroji už v prvním
a druhém semestru.

Jaký je Váš názor na jednorožce?
To jste mě celkem zaskočili. No… mně se
líbí!

A nyní nastane Náhlá smrt. Dostanete
vždy na výběr dvě možnosti a Vy si
vyberete, která na Vás nejvíce sedí.
1) Film nebo kniha? Kniha.
2) Pivo nebo víno? Víno.
3) Oblek nebo tepláky? Těžká volba… asi
oblek.
4) Málo hned nebo hodně později? Hodně
později.
5) Cigarety nebo čerstvý vzduch? Čerstvý
vzduch určitě!
6) Bydlet sám na opuštěném ostrově nebo
v centru velkoměsta? V centru velkoměsta.
7) Pirát nebo ninja? Pirát?!
8) Spiderman nebo Superman? Superman

Dejme tomu, že máme zlepšovák, nebo
se nám něco nelíbí. Můžeme se na Vás Na závěr, pokud existuje něco, co byste
obrátit? Máme se bát toho, že by si nás chtěl studentům PEFky vzkázat, tak
nyní máte tu možnost.
dotyčný zjistil a potom by nám mohl
znepříjemnit studium?
Studentům bych toho chtěl říct strašně
Úplně nejjednodušší cesta je jít za tím
člověkem, který má danou věc přímo na
starosti. Proděkani, studijní referentky,
studijní poradci nebo i garanti předmětů či
vedoucí ústavů. Nejsem zde kdykoliv
k dispozici k popovídání si, ale není
problém se tedy potkat i se mnou. A bát se
určitě nemusíte, i když to je obava
pochopitelná. Sám si ale nedokážu
představit, že by se kterýkoliv akademický
pracovník snažil znepříjemnit život
studentovi, který upozornil na jeho chybu.
Pokud by se něco takového stalo, myslím
si, že máme dostatečné mechanismy
k adekvátnímu řešení takových situací.

moc, ale v podstatě dvě věci. Za prvé,
nebojte se komunikovat o věcech, které
vás trápí. A druhá věc, abyste nečekali, že
se vám všechno poddá na zlatém
podnose. K tomu, abyste se něco naučili,
musíte být sami aktivní. Držím vám všem
palce!
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VODNÍ DÝMKA
S ABSOLVENTEM

Ahoj Tome! Díky mockrát, že jsi svolil
k rozhovoru pro PEF Times a našel sis na
nás čas. Mohli bychom tě poprosit, aby
ses našim čtenářům krátce představil?
Ahoj všichni! Jsem Tomáš Cinciala,
absolvent PEFky z roku 2018. Momentálně
pracuji přes půl roku pro společnost Purple
Technology na pozici PPC specialisty,
takže píšu reklamy například na
Facebooku či Googlu. Moje koníčky jsou
poker, závody na motokárách, lasergame
a z pohledu fanouška závody Formulí 1.

Mimo tvé různé aktivity na fakultě jsi
dokonce obdržel i cenu děkana za
diplomovou práci, za co ti dodatečně
gratulujeme. Vzpomínáš na studium?
Co ti na studiu chybí?
Děkuji! A ano, vzpomínám, z velké části
v dobrém. Jednoznačně mi chybí lidi…
takové to, když člověk sedí s přáteli
v bufetu a řeší u kávy, co je nového.
Naopak mi nechybí učení na zkoušky,
takže jsem si po 5 letech užil v klidu
Vánoce a těším se, až si v květnu užiju
narozeniny jinde než u testu.

Víme, že ses také podílel na výuce
předmětů Marketing I a Elektronický
marketing. Jaké to bylo na druhé straně
barikády?
V mém případě to nebylo až tak moc jiné,
znal jsem to z pohledu studenta. Bral jsem
to tedy zábavnou, ale zodpovědnou
formou a jsem rád, že to bylo oceněno
studenty i ostatními vyučujícími. Ale
rozhodně to není jednoduché, protože za
každou hodinou často stojí velmi dlouhá
příprava, pokud to, co předávám
studentům, má být zajímavé.

Nějaká historka z ústních zkoušek?

Vraťme se zpět k tvé praxi. Říkals, že jsi
nyní na pozici PPC specialisty v Purple
Technology. Mohl bys nám svoji pozici
a náplň práce více přiblížit?

Tak například státnice z ekonomie. Po mé
první odpovědi se mě pan profesor
(Fuchs) zeptal, zda si za svojí odpovědí
budu stát a jestli mě má rovnou vyrazit. Ale
měl jsem za sebou hodinu a půl spánku,
takže jsem moc nechápal důsledky
a v klidu se opravil. Ke konci se mě také
zeptal, jestli je můj otec ekonom, abych ho
neurazil.

Dělám online reklamy pro společnosti,
které obchodují na forexovém trhu, což je
odvětví, které je velmi přísně regulováno
ze strany Googlu i Facebooku. Proto
občas nemohu využít kreativitu na 100 %,
ale mohu inzerovat v různých jazycích
téměř po celém světě. Zastávám také
občas funkce postu kreativce, webového
analytika a projekťáka.
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Jsou předměty, o kterých sis myslel, že Pokud chceš něco sdělit studentům na
je v praxi nikdy nevyužiješ, a najednou PEFce, nyní máš tu možnost.
je v praxi využíváš, nebo jsi je využil?
Určitě finanční trhy, protože jsem nečekal,
že budu dělat na forexovém trhu. Díky
tomu tedy využívám hodně
i makroekonomii, finanční management,
ekonometrii, jednou i metody (ekonomickomatematické). Nejvíce mi ale i tak daly
předměty specializace Komerční
komunikace na magistrovi. Určitě ale
v praxi nevyužijete 100 % předmětů, které
studujete. Jde o to, si najít to, co člověka
baví a toho se držet.

Trochu něco jiného… kdybys byl polévka,
jakou bys měl příchuť?

Neočekávejte, že budete 5 let studovat
a poté vám budou nabídky práce samy
přicházet. Běžte tomu vstříc a využívejte
různé možnosti. Můj první šéf nechápal,
jak někdo může pracovat za 70 Kč na
hodinu v obchodě, když může pracovat
zadarmo v IBM. Dříve jsem tomu
nerozuměl. Dnes to chápu… jde
o zkušenosti a CV. Potkávejte lidi,
seznamujte se, ale ne na sílu. Proto
neberte skupinové projekty jako trest, ale
jako možnost potkat někoho nového
a zajímavého.

Co? Byl bych slepičí vývar. Má to nějakou
hlubší myšlenku?

Nemá. Nyní nastane náhlá smrt.
Dostaneš vždy dvě možnosti a ty si
vybereš tu, která na tebe nejvíce sedne.
1) Film nebo kniha? Film.
2) Pivo nebo koktejl? Koktejl.
3) Iron man nebo Captain America? Iron
man.
4) Jistota nebo riziko? Záleží na situaci.
5) Káva Latte nebo Picollo? Picollo
neexistuje! Ale volím Espresso.
6) Kočka nebo pes? Pes.
7) Game of Thrones nebo HIMYM? Raději
smrt než vybírat.
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Kdo řeší můj problém?
Na PEFce mají studenti hlas, jen často
neví, jak jej využít. Proto jsme se rozhodli,
že v tomto čísle představíme základní
osoby, na které se můžete obrátit.

SENÁTOŘI PEF MENDELU
Akademický senát fakulty je jedním
z fakultních orgánů. V současnosti je jeho
členy pět studentů. Senát se takto schází
zpravidla každý měsíc, přičemž schvaluje
různé záležitosti podle zákona (např.
podmínky přijetí ke studiu, výroční zprávu
fakulty a další) a diskutuje o současných
výzvách a problémech fakulty.
Studenti mohou kontaktovat některého ze
senátorů, sdělit mu jejich problém (čím
více lidí stejný problém má, tím lépe) a ten
může být na Senátu vznesen. Současnými
senátory jsou David Burger, Marek Borák,
Veronika Králíková, Dominika Králiková
a Adam Bufka.

STUDIJNÍ PORADCI
Pokud potřebuješ s něčím poradit, popř.
něco řešit, můžeš využít studijní poradce
Ivanu Páchovou či Jirky Černého. Studijní
poradci ti rádi pomůžou, nabídnou řešení
a zodpoví jakékoliv otázky ohledně studia.
Navíc mají dobré kontakty a dokážou své
sítě rozhodit po celé fakultě.
Obrovskou výhodou studijních pradců je,
že cokoliv, co řeší, je anonymizováno.
Výhodu to má v momentě, kdy tvůj
problém je větší a budeš si třeba chtít
stěžovat.
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STUDIJNÍ REFERENTKY
Studijní referentky najdeš na studijním
oddělení a můžeš je zastihnout v jejich
úředních hodinách. Za nimi většinou
chodíš vyřídit potřebné papíry, odevzdávat
vyplněné žádosti nebo vyzvedávat
schválené objednávky z UISu. Studijní
referentky také řeší tebou podané ežádosti. Každý obor má svoji referentku.
Svoji referentku a úřední hodiny najdeš
v UIS (sekce Portál studenta > Kontaktní
oddělení).
Ohledně papírových žádostí nezapomeň,
že jsou nové šablony! Najdeš je na
webových stránkách pef.mendelu.cz, lišta
Studuji, sekce Potřebuji vyřídit.

PRODĚKAN PRO VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
V neposlední řadě existuje také proděkan
pro vzdělávací činnost Ing. Bc. Martin
Machay, Ph.D., jehož agenda je poměrně
obsáhlá, tudíž toho má sám na starosti
poměrně hodně. Stará se o procesy, aby
vše bylo připravené, fungovalo a aby byly
věci řádně uzavřené. Vlastně se stará o
administrativu a správu vzdělání na
PEFce.

KDOKOLIV, POD KOHO PROBLÉM SPADÁ
Je vhodné řešit problémy na ostatních
úrovních, které jsme zmiňovali dříve.
Ideálně ale, dle slov pana děkana, tam,
kde problémy vznikly. Proto neváhejte také
kontaktovat vyučující, garanty předmětů,
vedoucí ústavů a hlavně si přečíst aktuální
Studijní a zkušební řád MENDELU.

Novinky ze Senátu!
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA PEF

BOJÍŠ SE VYCESTOVAT?

V průběhu minulého semestru se na
zasedáních fakultního senátu schválily
podmínky přijetí do všech stupňů studia do
akademického roku 2019/2020. Všechny
informace, jako jsou například termíny,
poplatky za přihlášky či podmínky přijetí,
najdete na dokumenťáku v sekci Orgány
a složce Akademický senát.

Když už jsme mluvili o vycestování do
zahraničí... jednou ze změn nového
vedení fakulty je také vyšší tolerance
v uznávání předmětů ze zahraničních
pobytů, abychom byli více motivovaní
vycestovat bez strachu z prodlužování
kvůli neuznání studovaných předmětů.
Tak proč nevycestovat?

Velkou změnou jsou například přijímací
zkoušky na bakalářský stupeň studia
PEFky formou testů obecných studijních
předpokladů SCIO. Přijímačky do
navazujícího stupně studia jsou pořád
stejné. Zájemci tak vykonají ve
stanoveném termínu elektronický test
z odborného předmětu pro daný program
(Podniková ekonomika, Makroekonomie,
Inženýrská informatika nebo Ekonomická
informatika).
Nechtějí se ti na navazující dělat
přijímačky? Tak si podej žádost
o osvobození od přijímací zkoušky na
navazující magisterské studium na
základě studijního průměru nebo
absolvování zahraničního studijního
pobytu, praxe či stáže delší než 30 dnů.

ZMĚNA V POPLATCÍCH!
SKAS (Studentská komora Akademického
senátu) po jednáních s rektorkou, prof.
Nerudovou, došla k dohodě o poplatcích
za překročení doby studia o méně než 6
měsíců. Po řádném podání žádosti, se
kterou vám můžou pomoct senátoři,
studijní poradce či studijní referentky,
může být poplatek snížen (nebo i zrušen!)
s ohledem na počet studovaných měsíců.

NOVÉ FORMULÁŘE NA ŽÁDOSTI
Vedení fakulty ve spolupráci se
studentskými senátory a studijními poradci
vytvořilo nové formuláře pro postupy, když
potřebuješ něco vyřídit. Všechny postupy,
formuláře a žádosti najdeš, jak bylo psáno
dříve, na webových stránkách fakulty
(pef.mendelu.cz) v liště Studuji, sekci
Potřebuji vyřídit.

Další zasedání akademického senátu fakulty je 4. března v 10 hodin,
na děkanátu PEF v zasedací místnosti. Neboj se dojít a podívat se.
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RUBRIKA AKADEMIKŮ

prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Ústav financí
V roce 2016 byl jmenován profesorem v oboru management a ekonomika. Od roku 1992
působí na ústavu financí, Mendelovy univerzity v Brně. Těžiště vědeckovýzkumné
a publikační činnosti spočívá v oblasti problematiky měnové integrace a členství České
republiky v Evropské unii. Je editorem a spoluautorem šesti monografií Economic
Performance of European Union (2008, Palgrave – MacMillan Publishing); Evropská
unie: příležitosti, výzvy, rizika (2007, nakladatelství Aleš Čeněk) Měnová integrace:
náklady a přínosy členství v měnové unii (2007, C.H. Beck); Rozpočet a politiky
Evropské unie (2004, C.H.Beck); Globalizace, etika, ekonomika (2008, Key publishing,
3. rozšířené vydání); Evropské křižovatky (2014, 2. rozšířené vydání, Barrister
& Principal) a dále pak Učebnice evropské integrace (2016, 4. přepracované
a aktualizované vydání, Barrister & Principal). V roce 2009 získal titul Jean Monnet Chair
in European Economic Studies. Od roku 2014 řídí aktivity think tanku Mendelova
evropského centra.

Kontakt: lacina@mendelu.cz
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Quo Vadis PEF?
Na Vysokou školu zemědělskou, Provozně
ekonomickou fakultu jsem nastoupil na
podzim roku 1987. Před tím jsem ještě
v létě vypomáhal socialistickému
hospodářství na školním statku v Lednici
v rámci tzv. Letní aktivity mládeže a na
konci srpna odjel na chmelovou brigádu
s budoucími spolužáky. Studijní program
se tehdy jmenoval zemědělská ekonomika
a první dva roky studia jsme absolvovali
většinu předmětů na agronomické fakultě
– např. rostlinnou výrobu, živočišnou
výrobu, chemii, osevní postupy a k tomu
ruštinu a dějiny dělnického hnutí. K tomu
všemu nám život „zpříjemňovala“ vojenská
katedra.

„Byla to doba velkých
očekávání
o budoucnosti
společnosti, fakulty
i univerzity."
Ve třetím ročníku v roce 1989 přišla velká
společenská změna a poprvé v mém
akademickém životě došlo k výrazné
proměně fakulty. Začalo se vyučovat méně
zemědělských předmětů a více předmětů
s ekonomickou problematikou. Většina
tehdejších pedagogů připravovala
předměty s novou obsahovou náplní
a byla jen několik přednášek před námi
studenty. Byla to doba velkých očekávání
o budoucnosti společnosti, fakulty
i univerzity.

Na druhou stranu je zcela jistě velký
prostor pro další změny. Ve srovnání
s koncem 80. a počátkem 90. let je fakulta
více uzavřená. Jak studenti, tak
zaměstnanci fakulty z důvodu většího
objemu výuky, více administrativy
a dalších aktivit spolu mnohem méně
komunikují. Život na fakultě má více
formální charakter. Lidé si píší emaily, než
aby se potkali a diskutovali o možnostech
změn. Záměr více profilovat fakultu do
ekonomie vedl k obrovskému nárůstu
předmětů bez ochoty zrušit ty, které
duplikují již získané znalosti nebo jsou
vyučovány nekvalitně.
Když se mne dnes spolužáci při setkáních
ptají, jak se posledních třicet let změnila
univerzita a fakulta, snažím se co
nejobjektivněji srovnat své vzpomínky ze
začátku 90. let se současnou podobou
PEFky. Pokusím se v následujících
řádcích svůj pohled zprostředkovat i vám.
Dnešní fakultu by většina mých spolužáků
nepoznala jak z pohledu vyučovaných
předmětů, tak vybudované infrastruktury.
Zemědělské předměty zcela zmizely
a byly nahrazeny různými marketingy,
managementy, mikro
a makroekonomiemi. PEFka dříve
„rozstrkaná“ na různých budovách má
svou vlastní budovu s moderním zázemím
a vybavením. Z původních 150 studentů
v ročníku narostla na přelomu tisíciletí až
na 1000 studentů nastupujících do
prvního ročníku.
Hodně věcí se změnilo, fakulta je jiná než
před 30 lety, ale stále zůstávají velké
výzvy jak pro pedagogy, tak pro studenty.
Pojďme tedy společným úsilím udělat
z PEFky moderní a kvalitní fakultu
21. století.
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RUBRIKA STUDENTŮ
To steal ideas from one person is a plagiarism.
To steal from many is a research.
Kolik ekonomů je třeba na výměnu žárovky?
Žádný. Neviditelná ruka to udělá za ně.
Věděli jste, že ekonomové předpověděli 9 z posledních 5 krizí?

Co jsem četl v roce 2018?

Hej! V průběhu školy snad nemusíme číst jen skripta, Holmana nebo Kislingerovou, ne? Proto
jsem si říkal, že se s vámi podělím o několik knížek z neodborného soudku, které jsem za minulý
rok četl. Každý má jiný vkus… proto nám můžeš do příště dát pár tipů, co máš přečteno ty :)
Začnu hned u Ilustrovaného muže (Ray Bradbury). Sice zhruba 70 let stará sbírka, ale je celkem
úžasné vidět, jak nadčasově je to napsané. Dokonce se tam mluví o obdobě virtuální reality a 5D
kina. Z roku 1950? WHAT?!
Pokud neznáte profesora Roberta Langdona, tak byste měli zkusit vytáhnout hlavu zpod kamene.
Nejnovější kniha této série Počátek se těšila celosvětového úspěchu. A to i díky myšlenkám,
které v ní jsou. Máš přečteno? Jaký na to máš názor?
Dost jsem se poslední dobou zhlédnul ke severu. Proto jsem přečetl přepsanou Severskou
mytologii od Neila Gaimana. Je to vtipné, absurdní… a plné alkoholu.
Fantom opery! Viděli jste? Já ne, ale četl jsem. V angličtině náročnější čtení, ale moc doporučuju.
Chci zhlédnout i muzikál, ale bojím se, že knížka postavila laťku vysoko.
A v neposlední řadě Alchymista (Paulo Coelho). Knížka plná zajímavých myšlenek, které jsou
sice dle mého názoru poměrně okatě podané, ale jedná se o krátké dílo, které by měl každý
přečíst. Někteří lidé právě na tuto knížku čekají, jen o tom neví.

Svoje příspěvky házej do krabice ve studovně u tiskárny nebo zasílej přes QR kód.
Neexistují hranice. Jen dvě pravidla – nebýt vulgární a neurážet.
Příspěvky proto budou anonymní. Jakékoliv uvedené jméno bude
anonymizováno, pokud si nebudeš přát jinak.
Redakce si vyhrazuje právo v případě velkého počtu odeslaných formulářů odložit
zveřejnění vybraných příspěvků na pozdější čísla.
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Umíš psát?
Pohrát si s grafikou?
Jsi kreativec?
Nebo jsi dobrý support?
Chceš se podílet na rozvoji
PEF Times?
Nemusíš umět všechno.
Musíš ale být spolehlivý
a najít si alespoň
pár hodin týdně.
Pokud máš zájem, napiš
nám něco o sobě na
peftimes@gmail.com
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Origin of Product Placement
Product placement is a marketing
technique, where visual or verbal
introduction of a brand or a product is
incorporated into another work of art such
as movie, TV show, music video or PC
game. It is safe to say that everyone can
name at least one such example. The
most iconic ones are FedEx and Wilson in
Cast Away (2000) with Tom Hanks, in
James Bond movies: Heineken and Aston
Martin in Skyfall (2012), or Sony in
Casino Royale (2006), Ray-Ban
sunglasses in Top Gun (1986) with Tom
Cruise or Eggo, Cheetos, KFC, Polaroid
and many more in the TV series Stranger
Things (2016- ).
But what is the origin of product placement?
Everything began in 1873 when Jules Verne
was finishing one of his most famous novels
Around the World in Eighty Days. His
fame led shipping and transport companies
to lobby to be mentioned in this particular
story. Few years later, Eduard Manet (1882)
painted A Bar at the Folies-Bergere. This
painting depicts distinctive label and shapes
of two bottles recognised as Bass beer.
However, in both of those cases, it's not
clear whether they were actually paid to do
so.

Recognisable brand names started to
appear in movies from early beginnings of
cinematographic history. First movie to use
a brand name was a short movie by
Lumière brothers in 1896. The movie
advertised a wheelbarrow featuring
a Sunlight Soap sign on it.
12

Another early example of product
placement is the Red Crown Gasoline logo
in 1919 short comedy movie The Garage.
In 1927, the silent movie Wings was
released and it became not only the first
silent movie to ever win Academy Award
for Best Picture, but the first Hollywood
movie with notable product placement.
Specifically, Hershey's chocolate bar
appeared in a couple of scenes midway
through the movie.
The first movie to truly popularize placing
a product on screen was Steven
Spielberg's E.T. the Extra-Terrestrial
(1982). The use of Hershey's candy
Reese's Pieces was a huge success. It
also stimulated a 65% sales increase in
the three months after the movie was
released. To make a Reese's Pieces a plot
point in E.T. the Hershey's agreed to
spend $1 million on promoting E.T..
Another boost for product placement came
with movie Risky Business (1983). The
main character, played by Tom Cruise,
wore Ray-Ban sunglasses, which led to
55 % gain in sales.
After the success of product placement in
those two movies, the product placement
gained more popularity and it started to be
used as marketing tool more often.
Nowadays, the total number of product
placement is declining. On the other hand,
the value of product placements is
increasing (by 13,7 % in 2017). According
to Marketing Dive, product placement
market in the U.S. is projected to reach
$10 billion in 2019. Despite all of this,
product placement is a delicate art and it
has to be done right to work as desired.
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Vocabulary
Decline [dɪˈklaɪn]
Depict [dɪˈpɪkt]
Desire [dɪˈzaɪə]
Despite [dɪˈspaɪt]
Fame [feɪm]
Gain [geɪn]
Label [ˈleɪbəl]

ubývat (dále také odmítnout)
vykreslovat
toužit, touha
navzdory
sláva
zvýšení, zvýšit, nabýt
etiketa, značka (dále také jmenovka,
označit)

Main [meɪn]
Notable [ˈnəʊtəbəl]
Often [ˈɒfən or ˈɒftən]
Origin [ˈɒrɪdʒɪn]
Plot [plɒt]
Popularity [ˌpɒpjʊˈlærɪtɪ]
Promote [prəˈməʊt]
Screen [skriːn]
Shape [ʃeɪp]
Tool [tuːl]

hlavní
významný
často
původ
zápletka
popularita
propagovat
obrazovka
tvar
nástroj

Simply put missing words
in the crossword puzzle.
The words can be found
in the vocabulary section.
Good luck!
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Chceš vyhrát PEF plecháček?
Výroční PEFkařské plecháčky se už světu
ukázaly na Vánoční besídce v prosinci.
Ačkoliv si je můžeš a stále budeš moct
koupit na PR oddělení, my ti s jejich
pomocí dáváme možnost takový
plecháček vyhrát!
Dohromady rozdáváme 20 plecháčků!

A jak můžu vyhrát?
To je, kolego, výborná otázka! Stačí
správně vyluštit sudoku níže. V momentě,
kdy tak uděláš, vyplň své UIS jméno
studenta, odstřihni sudoku a zanes ji na
PR oddělení Mgr. Urbánkové.
Ale pozor! Čas máš pouze do 15. března
11:00. Samotné slosování bude probíhat
na PR oddělení (na studijním vlevo)
ve středu 20. března v 10:00.

Jméno:
Příjmení:
ID v UISu:
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PEF V ČÍSLECH
3.6%

28.7%

Údaje o studentech k 6. únoru 2019.

3121 studentů na PEFce
na Bc. studuje 2113
na Ing. studuje 897
z toho na Bc.
169
a Ing. v AJ
67.7%

studentů pochází
z Prahy
studentů bez domova...
resp. bez uvedené adresy
trvalého bydliště v UISu

5

214

36

227

studentů, kterých se to týká,
dosud neodevzdalo zadání
závěrečné práce
předmětů bylo možné
studovat v ZS 18/19

7 500
5 000
2 500

LS

0
ZS 8/0
09 9
LS /1
0 0
ZS 9/1
1 0
LS 0/1
1 1
ZS 0/1
1 1
LS 1/1
1 2
ZS 1/1
12 2
LS /1
1 3
ZS 2/1
1 3
LS 3/1
13 4
ZS /1
1 4
LS 4/1
1 5
ZS 4/1
15 5
LS /1
1 6
ZS 5/1
1 6
LS 6/1
16 7
ZS /1
1 7
LS 7/1
1 8
ZS 7/1
18 8
/1
9

0

31 091

111 339

známek A bylo rozdáno
za posledních 10 let

známek F bylo rozdáno
za posledních 10 let
52

99

nejvíce kreditů za 2 po sobě
jdoucí semestry

nejvíce získaných
kreditů za ZS 18/19

219

nejvíce kreditů za studium
(tento rekord padl na Ing.)
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NADCHÁZEJÍCÍ AKCE
27. února - Půlení
Spolek SU PEF MENDELU si připravil akci spojenou
s půlením studia na téma American party! Můžeš se těšit
na spoustu her. Beerpong je samozřejmostí, dále flip, slip
or strip, otoč kelímek a další! Chystá se i turnaj ve fotbálku!
Ve Wattu 27. 2. 2019.

4. března - Zasedání akademického senátu PEF
MENDELU
Víš o tom, že tato zasedání jsou veřejná? Kdokoli může
přijít a podívat se, jak to chodí, třeba i ty! Většinou se
zasedá na Děkanátu PEF v zasedačce.

5. března - Country Presentation
Spolek ESN MENDELU dává našim zahraničním
studentům příležitost prezentovat o své zemi. Vše probíhá
v Aj, ale neboj se, nic složitého to není. Jednoduchá mluva,
koktání, hledání správných slov...však to znáš. Hlavně je to
otevřené pro všechny, abychom se o zemi dozvěděli
i jinak, než z Wikipedie.

7. března - Modrý Výroční ples PEF MENDELU
Spolek SU PEF již tradičně pořádá v Zoner BOBYHALL
fakultní ples. Tento rok však bude něčím výjimečný a to
díky 60. výročí založení naší fakulty. Přijď, pokud možno
v modrém, zažít neopakovatelnou atmosféru, vyhrát
v tombole nebo jen podpořit spolužáky při jejich
vystoupení. Veškeré informace najdeš po otevření QR
kódu.
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12. března - Křest šaliny
Součástí oslav 100 let naší Mendelky vyjela do ulic šalina
v zelených barvách MENDELU, kterou symbolicky
pokřtíme v den, kdy má svátek Řehoř neboli Gregor.

20. března - 1. BEERPONG PEF TURNAJ
Sestav dvoučlenný tým a přijď si zasoutěžit na
1. BEERPONG PEF TURNAJ na Favále. Čeká tě skvělá
zábava, napínavý turnaj, mini soutěže, odměny pro vítěze
a v první řadě hektolitry piva.

21. března - Exkurze do Poslanecké sněmovny
Celodenní výlet do Poslanecké sněmovny za společnosti
pana poslance Vlastimila Válka osobně? Proč ne, že?

27. března - PEFquiz, vol. 2
Druhý PEF kvíz se k nám řítí. Můžeš se těšit na nové
okruhy i otázky. Místo zůstává stejné – Xko v 18 hodin.
Nezapomeň svůj tým registrovat.

Další akce, které by tě mohly zajímat:
27. února – výstava zahraniční odborné literatury (přízemí Q)
1. března – Den otevřených dveří na PEF MENDELU
3. března – poslední možnost změn v zápisech pro LS 18/19
5. března 19:00 – Science Slam 10 (Sono Centrum a živý přenos kino
Scala)
5., 7. a 13. března od 13:00 – bibliografické citace a citování (seminární
místnost knihovny v budově A)
13. března – Kariérní den MENDELU (v prostorách PEF MENDELU)
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27. února
Půlení

4. března
Zasedání akademického senátu
PEF MENDELU

5. března
Country Presentation

7. března
Modrý Výroční ples PEF
MENDELU

12. března
Křest šaliny

20. března
1. Beerpong PEF turnaj

21. března
Exkurze do Poslanecké
sněmovny

27. března
PEFquiz, vol. 2

