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Nový rektor 

Do funkce byl jmenován prezidentem republiky 30. 3. 2022.

Akademický senát zvolil 16. 3. 2022 novým rektorem Mendelovy  
univerzity dosavadního děkana Agronomické fakulty MENDELU  
prof. Dr. Ing. Jana Mareše.

O  funkci  v  pořadí  34.  rektora  se  ucházeli  tři  kandidáti.  Kromě  prof.  
Mareše také prorektorka pro internacionalizaci a vnější vztahy prof. Martina  
Lichovníková a prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost doc. Martin 
Klimánek. Mareš vyhrál v prvním kole, kdy dostal 19 hlasů od 31 přítomných 
senátorů.

Nový rektor vede univerzitu s šesti prorektory, což je o jednoho více než 
v minulém období. doc. Martin Klimánek je stejně jako dosud prorektorem 
pro strategii, rozvoj a účelovou činnost. Další jména jsou nová. Prorektorem 
pro tvůrčí činnost se stal doc. Svatopluk Kapounek. doc. Lea Kubíčková řídí 
personální rozvoj a vnitřní komunikaci, doktor Ondřej Mocek vzdělávací 
činnost a kvalitu a prof. Jiří Skládanka internacionalizaci a vnější vztahy. 
Nová bude pozice prorektora pro informační a komunikační technologie, 
které se ujal prof. Robert Pokluda.

04_Co se událo za letní semestr?

24_Co se děje

28_SU PEF MNEDELU 

30_doc. Ing. Veronika Solilová, Ph.D._rozhovor
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Tiráž ǀ PEFnews Vše o dění na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně vydává fakulta PEF Mendelovy univerzity ǀ Číslo 03 ǀ  
Datum vydání: 29. 9. 2022ǀ Redakce ǀ Jiří Urbánek, Dominika Králíková, Lucie Kusá, Katarína Adamková, Inka Saparová, Adéla Cejnarová ǀ Fotografie PEF, 
unsplash.com ǀ Design a sazba Adéla Geislerová

―  prof. Dr. Ing. Jana Mareš

Funkční období rektora je čtyřleté 
a začíná platit od data, kdy se nový 
rektor po jmenování prezidentem 
ujme funkce.

Kdo je rektorem univerzity?

Dle prof. Dr. Ing. Mareše je Mendelova univerzita v Brně školou se zvyšujícím 

se vědeckým výkonem, je úspěšná v získávání projektů a má respekt mezi 

odbornou veřejností, který chce nový rektor do budoucna ještě posílit. 

„Odborné zaměření naší univerzity reaguje na hned několik aktuálních výzev, 

které před námi jsou, zejména zajištění dostatku kvalitních a bezpečných 

potravin, od jejich produkce a zpracování až po ekonomický dopad,“ uvedl rektor. 

Z dalších výzev a témat zmínil hospodaření v krajině, cirkulární hospodaření 

vycházející z oborů odpadového hospodářství a využívání obnovitelných 

zdrojů, oborů ekonomických i socioekonomických, rozvoje regionů a směřování 

k deglobalizaci až po krajinnou architekturu. 

Nový rektor
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V4 Cooperation 
within the EU
10. 3. 2022

Jednou z dalších zajímavých akcí 

v minulém akademickém roce byl 

workshop zástupců univerzit  

Visegrádské čtyřky na téma  

“Euro v zemích V4”.

Na workshopu se představil také 
Tomáš  Prouza  s  jeho  tématem  
Euroskepticismu  a  přijetí  eura. 
Akce proběhla pod záštitou pro-
jektu  V4  Cooperation  within 
the  EU:  Challenging  the  Rise  of  
Euroscepticism, do kterého  jsou 
zapojení i studenti PEF MENDELU. 
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Co se událo  
za letní semestr?

V únoru měli studenti středních 
škol další možnost zůčastnit se 
Výšky nanečisto a vyzkoušet si 
tak na půdě naší fakulty, jaké to 
je být vysokoškolákem a to téměř 
se vším všudy.

Výška nanečisto

―  V4 Cooperation within the EU

Na workshopu se představil také Tomáš Prouza  
s jeho tématem Euroskepticismu a přijetí eura.  

25. 2. 2022

Po úvodní přednášce na téma Gastronomie v cestovních 

ruchu a následných cvičeních čekala na účastníky kurzu 

prohlídka fakulty. Poznali blíže PEFku, ochutnali, jak vaří 

menza a popovídali si s našimi současnými studenty.

Výšku nanečisto připravujeme i pro tento nový akade-

mický rok, aktuální termíny a informace jsou vyvěšeny 

ZDE

https://pef.mendelu.cz/uchazec/vyska-nanecisto/


Kariérní den
16. 3. 2022

Ani v letošním roce nemohl Kariérní 

den na MENDELU proběhnout tak, 

jak jsme si ho všichni představo-

vali, a to “face to face”. Epidemio-

logická situace  v tu dobu ještě 

nebyla ideální, a tak i další ročník 

této akce musel proběhnout v on-

line prostředí. Kariérního dne se 

zúčastnilo 43 vystavovatelů.

Program  a  organizace  KD  letos 
zaznamenala  některé  inovace, 
které byly vzhledem k formě akce  

International week 
28. 3. - 1. 4. 2022

Letos na téma Ekonomické  

a sociálně-psychologické dopady 

pandemie COVID-19 na společnost 

EU i mimo ni.

Akce  se  zúčastnilo  70  hostů  z  22 
zemí. Čekal je bohatý program včet-
ně 10 speciálních workshopů pro 
akademiky i  studenty a více než 50 
přednášek. Samotná akce se konala 
v prezenční podobě, streamovány 
byly pouze workshopy.
International Week je na MENDELU 
tradiční akcí. Cílem je kromě propa-
gace univerzity také prohloubení 
spolupráce a sdílení zkušeností se 
zahraničními kolegy a  studenty.

ECOS 2022  
konference 

24.-25. 3. 2022

24. ročník mezinárodní konference 

ECONOMIC COMPETITIVENESS 

AND SUSTAINABILITY
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Co se událo  
za letní semestr?

(online prostředí) vnímány velmi 
pozitivně. Šlo zejména o úpravu or-
ganizace webinářů zaměstnavatelů, 
kde bylo snahou, aby každý vystavo-
vatel měl vyhrazen svůj individuál-
ní čas, alespoň vzhledem ke studen-
tům, které chtěl oslovit s nabídkou 
spolupráce. Snahou bylo, aby se co 
nejméně webinářů a online událos-
tí překrývalo. Velmi vítanou novin-
kou byly moderované talkshow se 
zaměstnavateli. Nechybělo ani ka-
riérní poradenství, v rámci kterého 
se studenti dozvěděli, jak si napsat 
správně životopis, jak zaujmout na 
pohovoru, atd.
Ačkoliv  vystavovatelé  i  studenti 
hodnotí letošní ročník jako povede-
ný, všichni si přejeme, abychom se 
v příštím roce potkali osobně.

PWC Tech Juice 
16. 3. 2022

V letošním roce se konal v Brně a to 

právě na půdě naší univerzity, konkrét-

ně ve studovně v budově X.

Na téma Role technologií na cestě za 

prosazením ESG diskutovali osobnosti 

ze světa byznysu, inovací a akademic-

ké sféry brněnského regionu.

Osobně nebo online jste se tak mohli 
potkat či si pohovořit s Petrem Jano-
šíkem – zakladatelem a CEO ze spo-
lečnosti Smartlook, Jiřím Hlavenkou 
– investorem a spoluzakladatelem 
KIWI, Danuší Nerudovou – vedou-
cí ústavu účetnictví a daní a naší 
bývalou  rektorkou,  Sarou  Polak 
– archeoložkou, která v Česku po-
pularizuje umělou inteligenci (AI),  
Michalem Hrabím  –  CEO  ze  spo-
lečnosti Phonexia a panem Petrem 
Chadimou  -–  ze  společnosti  PwC, 
který pracuje na pozici Technology 
Consulting partner. 
Diskutovalo se na témata: Jakými 
trhy teď nejvíce hýbe koncept ESG 
a proč  je o něm více slyšet právě 
teď?  Jak s ním souvisí data a mají 
technologie vliv na proměnu spole-
čenských struktur? Co si představit 
pod paralelní cloudovou civilizací 
a jak bude vypadat kafe za pár let? 

― Jack Hou

Záznam z diskuze ZDE

Ve dnech 24. a 25. března se usku-
tečnil  další  ročník  mezinárodní 
konference, která je již tradičně or-
ganizována na Provozně ekonomic-
ké  fakultě MENDELU. Konference 
umožňuje prezentovat a diskutovat 
vědecké články tematicky zaměřené 
na oblasti pokrývající zaměření fa-
kulty s přesahem do praxe. Mnohé 
z diskutovaných problémů poskytují 
inovativní nápady a spojují to nejlep-
ší akademické myšlení s rozvojem 
odborných znalostí v odvětví finanč-
ních služeb, veřejného sektoru/vlá-
dy, informačních a komunikačních 
technologií.
Velkým  přínosem  pro  účastníky 
konference  byli  pozvaní  řečníci. 
V  letošním  roce  vystoupili  Eva  
Zamrazilová, předsedkyně Národní 
rozpočtové rady (nyní viceguvernér-
ka ČNB), Jack Hou z California State 
University a Florentina Paraschiv 
ze Zeppelin University v Německu.

International week 

https://www.youtube.com/watch?v=Rw1MH5y-ijU&t=757s


Den otevřených 
dveří pro studenty 
navazujícího studia
8. 4. 2022

Tentokrát pro všechny zájemce 

o navazující magisterské studium 

proběhl Den otevřených dveří na 

PEFce.

S  proděkanem  pro  studijní  záleži-
tosti  Martinem Machayem  a  s  ga-
ranty  studijních  programů  mohli 
zájemci o studium diskutovat a ze-
ptat se na všechno, co je v rámci na-
vazujícího studia zajímá.
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FinTech Roadmap
22. 4. 2022

V  dubnu  jsme  se  díky  konferenci 
FinTech Roadmap 2022 ponořili do 
finančně  technologických  inovací, 
a bylo to velkolepé. Tato celodenní 
akce měla nabitý program, poznali 
jsme  FinTech  ekosystém,  inovace 
a  nesměly  chybět  ani  kryptoměny 
a blockchain. 
Svatopluk  Kapounek  (MENDELU) 
nám představil téma „meme stocks“ 
a  tržní  anomálie,  zjistili  jsme  díky 
Jurajovi  Králíkovi  (Fintech  hub  
Europe),  jak  může  Fintech  hub 
pomoci firmám v CEE  regionu.  In-
vestice  do  globálních  fintechů  ro-
zebíral  Jan  Staněk  (Purple  Ventu-
res).  Probrali  jsme  otázky  týkající 
se  budoucnosti  plateb  (Radoslav 
Tomašiak,  Kevin).  O  otázce  bitco-
inu  a  jeho  fázích  debatoval  Juraj 
Forgács  (Fumbi)  a  bitcoin  maxi-
malismu  a  Altcoinům  byla  věno-
vána závěrečná panelová diskuze.  
A  Welcome  drinky  odstartovaly  
afterparty.

TAČR konference
28. dubna 2022

Mezinárodní konference „Food, 

Wasted Food and Future“ jako 

jeden z výstupů projektu Podpora 

pro-environmentálních vzorců cho-

vání a incentivy pro behaviorální 

změnu v produkci potravinových 

odpadů a plýtvání (TL02000092), 

který byl řešen s finanční podpo-

rou Technologické agentury ČR  

z Programu na podporu aplikova-

ného společenskovědního a huma-

nitního výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací ÉTA.

Na konferenci byly mimo jiné pre-
zentovány  výsledky  tříletého  vý-
zkumného  projektu.  Konference 
byla rozdělena do tří bloků. V prv-
ním  bloku  Plýtvání  potravinami 
a budoucnost byla Petrem Jehličkou 
ze Sociologického ústavu Akademie 
věd ČR představena strategie potra-
vinových  systémů  východní  Evro-
py.  Ve  druhém  bloku  Plýtvání  po-
travinami v praxi představil mimo 
jiné pan Mihal Vaňáček 5 let měření 
potravinového  odpadu  ve  společ-
nosti Tesco. Poslední blok s názvem 
Plýtvání potravinami a změny cho-
vání  spotřebitele  naznačila Micha-
ela  Číhalíková  Straková  ze  společ-
nosti Zachraň jídlo aktivní práci se 
spotřebiteli.
Akce se konala pod záštitou Minis-
terstva životního prostředí, Ministra  
zemědělství  Zdeňka  Nekuly  a  ná-
městka  hejtmana  Jihomoravského 
kraje, pana Lukáše Dubce.

Potravinová sbírka

 ― Celodenní velkolepá akce měla nabitý program, poznali jsme 
FinTech  ekosystém,  inovace  a  nesměly  chybět  ani  kryptoměny 
a blockchain. 

FinTech Roadmap

Naše  univerzita,  také  přijala  akademické  experty  do  svých 
řad.  Na  PEFce  tak  můžete  potkat  tým  kolem  profesora  
Volodymyra  Rodchenka  (Yuliia  Prus  a  Ganna  Rekun),  kte-
rý  byl  prorektorem  Charkovské  národní  univerzity  V.  N.  
Karazina.  Ten  přišel  ve  své  zemi  nejen  o  bydlení,  bombové 
útoky ruských  invazních vojsk se nevyhnuly ani charkovské 
univerzitě. Do týmu Ústavu práva a humanitních věd se zapo-
jily docentky Lyudmyla Romanyuk a Natalia Tkalenko. A pro-
fesorka z kyjevské univerzity Tarase Ševčenka Natalia Versal, 
která  je  expertkou na bankovnictví, monetární  politiku  a fi-
nanční analýzu,  se na PEF MENDELU přidá do výzkumného 
týmu profesorky Nerudové a zapojí se do řešení projektů v ob-
lasti harmonizace evropských daní. Bude se také (stejně jako 
ostatní  výše  zmínění  kolegové)  podílet  na  výuce  vybraných 
předmětů v angličtině a v ukrajinštině.

Help for Ukraine
Do pomoci Ukrajině se hned v  počátku ruské invaze zapo-

jila i  Mendelova univerzita v  Brně. Otevřela se potravinová 

banka pro uprchlíky ubytované na univerzitních kolejích, na 

sběrných místech se vybíralo oblečení, potraviny, léky a další  

nezbytné věci do vlaků směřujících za hranice Ukrajiny určené 

pro lidi, kteří se ocitli náhle bez domova či jakéhokoliv zázemí.  

Na kolejích Mendelovy univerzity v Brně začaly kurzy češtiny 

pro maminky s dětmi z Ukrajiny. 

Co se událo  
za letní semestr?

Více informací  ZDE

https://pef.mendelu.cz/uchazec/den-otevrenych-dveri/?psn=0
https://pef.mendelu.cz/uchazec/den-otevrenych-dveri/?psn=0


Den společenské 
odpovědnosti  
MENDELU
10. 5. 2022

Formou stánků  se  zde představily 
sociální podniky a neziskové orga-
nizace, které si připravily i zajíma-
vé aktivity.

Všichni účastníci či „kolemjdoucí” 
měli  možnost  ochutnat  skvělou 
kávu a dortíky od brněnské kavár-
ny neslyšících U Žambocha, koupit 
si výrobky od dětí z dětského domo-
va a tím je podpořit, nebo vyměnit 
oblečení formou tzv. SWAPu. Nedíl-
nou částí této akce byla sbírka pro 
ukrajinské uprchlíky ubytované na 
kolejích MENDELU.

Součástí tohoto zajímavého dne byla 
i soutěžní výstava studentských spo-
lečensky odpovědných projektů.

OP VVV konference 
26. 5. 2022

Závěrečná konference projektu 

Podpora multidisciplinarity 

výzkumných programů mladých 

vědců (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/

0.0/16_018/0002333), který je 

financován v rámci operačního 

programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání (OP VVV).

Konference představila a seznámi-
la účastníky s cílem projektu a sou-
časně informovala o jeho dosažení, 
tedy re/akreditace 5 doktorských 
programů na Provozně ekonomic-
ké a Zahradnické fakultě MENDELU. 
Konference  se  zúčastnilo  vede-
ní Mendelovy  univerzity  v  Brně 
i obou výše uvedených fakult, zá-
stupci jiných univerzit a vzácným 
hostem byl i zástupce Národního 
akreditačního úřadu.

Informatika naostro 
15.-16. 6. 2022

O pravidelný červnový termín 

dvoudenního vzdělávacího 

semináře IT naostro byl letos 

velký zájem. Kapacity všech 

vyučovaných specializací byly 

zaplněné. 

Více než polovina zúčastněných si 
domů odnášela kromě získaných 
vědomostí, nových nabytých zku-
šeností  i  speciální certifikát, díky 
kterému  si  mohou  tito  studenti, 
kteří  uspěli  u  závěrečného  testu 
a praktické zkoušky, požádat v ná-
sledujících dvou letech o prominutí 
přijímací zkoušky na některý z na-
šich IT programů.
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Káva s proděkankou
11. 5. 2022

Proděkanka pro tvůrčí činnost  doc. 
Ing. Veronika Solilová se studenty 
diskutovala o aktuálních tématech 
týkajících se doktorského typu stu-
dia na naší fakultě i o věcech, které 
by na PEFce rádi změnili nebo co jim 
ve studiu chybí.

Business day
24. 5. 2022 

Po dvouleté covidové pauze 

jsme se moc rádi vrátili k naší 

každoroční akci Business Day 

s partnery naší fakulty a firmami, 

se kterými PEFka spolupracuje. 

V rámci Business Day 2022 jsme 

s našimi partnery zhodnotili 

dosavadní spolupráci a zároveň  

již plánujeme další aktivity.

Setkání nadaných 
studentů na PEFce 
18. 5. 2022

Nadaní  studenti  PEF  MENDELU 
představili na fakultě svoje zajíma-
vé výzkumné činnosti (individuální 
i celých týmů).

― Business day
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Setkání nadaných studentů
Kromě tradiční specializace: Data-
báze nejsou žádná věda  (vyučuje 
Ing. Pavel Turčínek, Ph.D.), se měli 
studenti  středních  škol  možnost 
přihlásit  na  nové  specializace: 
Full  stack  vývojářem za dva dny  
(Ing. Roman Valovič), Programování 
v Pythonu (Ing. Jan Turčínek, Ph.D.) 
a Obrana před kybernetickými úto-
ky (Ing. Jiří Balej, Ph.D.).

Pro všechny zájemce z řad středo-
školáků (především 3. a 4. ročníky) 
nabízíme termíny i pro tento nový 
akademický rok. 

Open House na PEF 
MENDELU 
28. 5. 2022

Festival architektury a my byli jeho 
součástí. Z naší terasy na PEFce jste 
se mohli kochat krásným a netradič-
ním výhledem na Brno a na všechny 
jeho dominanty.

Registrace  ZDE

Co se událo  
za letní semestr?

https://naostro.mendelu.cz/


GRAND finále 
soutěže „Zaúčtuj to!”
21. 6. 2022 

Na konci  akademického  roku PEF 
MENDELU  přivítala  na  své  půdě 
žáky  středních  škol  z  celé  České 
republiky  u  příležitosti  konání 
středoškolské  soutěže  v  účetnictví 
Zaúčtuj  To!  Do  soutěže  se  celkem 
přihlásilo  74  tříčlenných  soutěž-
ních týmů, které byly rozděleny do 
4 základních kol, z nichž se právě 
dvě společně s GRAND finále kona-
ly  na  půdě  PEF  MENDELU.  Týmy 
v  rámci  soutěže  řešily  komplexní 
případové  studie  a  zodpovídaly 
otázky  ve  vědomostní  soutěži.  Ze 
základních kol  se do GRAND finá-
le soutěže, které se konalo v úterý 
21. 6. 2022, probojovalo celkem 12 
týmů.  Pro  účastníky  soutěže  byly 
kromě  soutěžního  klání  připrave-
ny  i různé doprovodné akce v po-
době besed či workshopů s odbor-
níky z praxe.

Europa forum  
Wachau 
26. 5. 2022

Naše fakulta měla své 

reprezentanty (prof. Ing. Lubor 

Lacina Ph.D., Ing. Dominik 

Gřešák, Bc. Lukáš Poláček 

a Richard Schmied) na prestižním 

Europa Forum Wachau, které 

se konalo v Klášteře Göttweig 

(Benediktinerstift Göttweig) 

a na půdě Dunajské univerzity 

(Universität für Weiterbildung 

Krems). Evropské Fórum Wachau 

se pravidelně koná od roku 1995. 

Této události se zúčastňují přední 

politici a ekonomové napříč celou 

Evropou. 

Mezi hosty tohoto ročníku patřili 
například:  Karl  Nehammer  (ra-
kouský  kancléř),  Othmar  Karas 
(první  místopředseda  Evropské-
ho parlamentu),  Sir Stuart Peach 
(hlavní maršál  letectva,  zvláštní 
vyslanec  pro  západní  Balkán  za 
Velkou  Británii),  Edi  Rama  (pre-
miér  Albánie),  Karoline  Edtsta-
dler (spolková ministryně pro EU 
a ústavu), Roman Mikulec (ministr 
vnitra Slovenska), Dmytro Kuleba, 
online (ministr zahraničí Ukrajiny), 
Alexander Schallenberg (spolkový 
ministr pro evropské a mezinárod-
ní záležitosti), Raphaela Hyee (zá-
stupce z OECD - ředitelství práce 
a sociálních věcí).

Profesor Lubor Lacina byl prezen-
tujícím  v  rámci  sekce  s  názvem 
„New Work in Europe“. Ve svém vý-
stupu se věnoval změnám na trzích 
práce. Mluvil o tématech jako jsou 
perspektivy ČR, dopady COVID-19 
na český pracovní trh a nebo o vlivu 
technologického pokroku na struk-
turu zaměstnanosti. Profesor Laci-
na například zmínil, že se nebojí 
technologických změn v souvislosti 
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Setkání absolventů 
po 51 letech
22. 6. 2022

Na  tento den  si  naplánovali  ná-
vštěvu PEFky naši absolventi, kte-
ří promovali před 51 lety! V areálu 

univerzity strávili skoro celý den.  
Líbila  se  jim  prohlídka  fakulty, 
pokochali se krásami arboreta, za-
vzpomínali si na své promoce při 
návštěvě auly, kdy se sálem ozýva-
la studentská hymna Gaudeamus 
igitur  znějící  u  právě probíhají-
cích promocí studentů z Lesnické 
a  dřevařské  fakulty  MENDELU. 
Snad si v univerzitním salónku sta-
čili všechno říct a popovídat si nejen 
nad šálkem dobré kávy, ale i dobro-
tami, které jim připravila menza.
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„Zaúčtuj to”

Absolutním  vítězem  1.  ročníku 
soutěže  se  stal  tým  z  Obchodní 
akademie a VOŠS Ostrava-Marián-
ské Hory ve složení Eliška Ptaško-
vá, Michaela Olšarová a Tereza  
Lachmanová.  Slavnostního  vy-
hlašování  výsledků  se  zúčastnili 
i zástupci PEF MENDELU prof. Ing. 
Danuše Nerudová, Ph.D., doc. Ing. 
Veronika Solilová, Ph.D., Ing. Břetislav 
Andrlík a Ing. Jiří Urbánek, Ph.D.

Těšíme se na další ročník soutěže, kte-
rý se opět uskuteční na konci tohoto 
akademického roku u nás na fakultě.

 ― Absolutním vítězem 1. ročníku soutěže 
se stal tým z Obchodní akademie a VOŠS 
Ostrava-Mariánské Hory ve složení Eliška 
Ptašková, Michaela Olšarová a Tereza 
Lachmanová

s dopady na zaměstnance. Dle něho už 
lidstvo mnohokrát ukázalo, že se doká-
že adaptovat na změny, které přinášejí 
právě ony zmíněné technologie.
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Co se událo  
za letní semestr?



Zaměstnanecký 
večírek na PEFce
28. 6. 2022 

Především jako poděkování za 

uplynulý akademický rok a zároveň 

jako příjemné neformální setkání 

připravila fakulta pro všechny její 

zaměstnance „letní večírek”, který 

se konal v átriu Budovy Q.

Veletrh studijních 
příležitostí  
„Studuj Kyber!” 
13. 9. 2022 

Veletrh je určen studentům 

a rodičům - zájemcům o studium 

informačních a komunikačních 

technologií a kyberbezpečnosti.

Akce se konala v atriu Fakulty sociál-
ních studií Masarykovy univerzity, 
Joštova 2, Brno-střed.
My  za  Ústav  informatiky  PEF  
na PEF MENDELU jsme byli u toho!

Zlatý středník 2022 
Komunikační kampaň „Kup co 

sníš”, kterou připravil tým z Ústavu 

marketingu a obchodu v rámci 

projektu zaměřeného na plýtvání 

potravin, se opět umístila mezi 

oceněnými v soutěži Zlatý střed-

ník.

Kampaň byla již minulý rok ohod-
nocena jako TOP RATED v kategorii 
Společenská odpovědnost a udrži-
telnost a stejnětak v kategorii Veřej-
ný sektor a politická komunikace. 

Kampaň obstála i v letošním roční-
ku, kde bylo přihlášeno rekordních 
571 projektů a je hodnocena TOP 
RATED v kategorii Veřejný sektor a 
politická komunikace. 

Kampaň je zaměřena na zamezení 
plýtvání potravinami pomocí změ-
ny chování domácností.
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CryptoNight
25. 8. 2022 

Po úspěšném prvním ročníku konfe-

rence o současnosti a budoucnosti 

kryptoměn jsme se dočkali pokračování.

Odborníci,  počínaje  Jurajen 
Forgácsem  (Fumbi),  Jakubem  
Jedlinským  (Altlift),  Lukášem  
Kovandou (Trinity bank), Terezou  
Starostovou  (Holky  v  kryptu),  
Jakubem Valníčkem (Portu), konče  
Vojtou  Žižkou  (Investiční  kanál  
Vojty Žižky), nás provedli kryptosvě-
tem. Žhavá debata,  soutěže o  za-
jímavé ceny, skvělí lidé a výborná 
atmosféra nás provázeli celým veče-
rem a později i na afterparty, kterou 
byla celá konference zakončena.
Dozvěděli  jsme  se o bear marke-
tu  a  jak  na  tomto  trhu  vydělat.  

Nový web 
2. září 2022 

byl spuštěn nový web naší fakulty.

Nový web  ZDEMěli jsme možnost si poslechnout 
o  alternativě  současného  finanč-
ního systému v podobě decentrali-
zovaných financí (DeFi). Finálním 
tématem večera v panelové diskusi 
byl  svět  kryptoměn. Rozhodně  si 
akci, jako je CryptoNight, nenechte 
příště ujít.

Více o kampani ZDE

Co se událo  
za letní semestr?

https://pef.mendelu.cz/?psn=0
https://kupcosnis.cz/


Přednášky na PEFce
Jako každý semestr probíhaly zajímavé přednášky 
odborníků z praxe. Mohli jsme zde přivítat například  
Petra Šimčáka (Psychologie investování), Tomáše Prouzu 
(Euroskepticismu a přijetí eura),  Davida Kučeru  
(Trhy energií), odborné přednášky IBM a SAP a mnoho dalších.

Cena Partners
10. 5. 2022

Zástupci Provozně ekonomické 

fakulty Mendelovy univerzity 

v Brně a finanční skupiny Partners 

opět vybírali nejlepší závěrečné 

práce z oblasti financí. 

Všechny práce prošly anonymním 
hodnocením Martina Širůčka, kte-
rý na PEF MENDELU zároveň pů-
sobí, Michala Dufka z Cyrrus Advi-
sory a Ondřeje Koňáka z Partners 
investiční  společnosti.  „Jedno-
hlasně jsme se shodli, že výstupy 
byly skutečně kvalitní a studenti 
předvedli dobrý výkon. Zejména 
bychom vyzdvihli, že se nejedná 
o klasické akademické práce plné 
teorie, ale že mají reálný a prak-
tický dosah,“ vzkázal za celé trio 
posuzovatelů Martin Širůček. 
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Kategorie diplomové práce

1. místo Aneta Čechmánková  
s  tématem,  jak  komerční  banky 
hromadí likviditu.

2. místo Martin Krevňák se zaměřil 
na problematiku tzv. zombie firem 
a příčinách jejich vzniku.

3. místo Dominik Svoboda upřel 
pozornost na  fenomén kapitálo-
vých trhů tzv. Short Squeeze.

Kategorie bakalářské práce

1. místo Jana Vondráková  se  zabývala  finanční  
podporou zemědělským podnikům.

2. místo Štěpán Kučera  analyzoval  na  základě  
behaviorální  ekonomie  možnosti  zatraktivnění  
III. pilíře důchodového pojištění.

3. místo Karolína Zahrádková se věnovala podpo-
ře a dotacím pro lesníky a zpracovatele zasažené  
kůrovcovou kalamitou.

 ― „Jednohlasně jsme se shodli, že výstupy byly skutečně kvalitní 
a studenti předvedli dobrý výkon. Zejména bychom vyzdvihli, že se 
nejedná o klasické akademické práce plné teorie, ale že mají reálný 
a praktický dosah,“ vzkázal za celé trio posuzovatelů Martin Širůček. 

Nachystána  byla  bohatá  tombo-
la, mnoho dobrého pití od Klubu 
Green a Víno Hruška, vystoupení 
kapely HABAKUK ze Znojma, cim-
bálky Javor z Kyjova a afterparty 
pod taktovkou DJ Group Immove-
ment. Zároveň ples pomohl dobré 
věci, kdy byla po začátku konfliktu 
na Ukrajině uspořádána charita-
tivní sbírka na pomoc uprchlíkům, 
ve které se vybralo krásných 19 115 
Kč, které SU PEF darovala na stravu 
pro uprchlíky ubytované na kole-
jích MENDELU.
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Reprezentační ples 
PEF MENDELU 
3.3. 2022

Po roční odmlce, se opět 3. března 

konal tradiční Reprezentační ples 

PEF MENDELU, pro tentokrát 

v prostorách budovy X. 

Co se událo  
za letní semestr?



Filmový klub:
Bohemian  
Rhapsody
30. 3. 2022

V minulém semestru SU PEF uspo-
řádala  i  promítání  filmu  Bohe-
mian  Rhapsody,  které  se  konalo  
30. 3. v Q02. V rámci filmového klu-
bu  jsme  si  užili  nejen  skvělý  film 
s  ještě  lepším  soundtrackem,  ale 
také mnoho  drobného  občerstve-
ní a pití.

Beer pong vol. 4.
14. 4. 2022

Již 4. ročník Beerpongového turna-
je  se  konal  opět  v  klubu HighFive 
za doprovodu DJ Karla  ze  SU PEF. 
Vyházeli  jste  si  mnoho  cen,  vypili 
hodně piva a užili ještě více zábavy.

Hráškohraní
21. 4. 2022

Letos  poprvé  SU  PEF  spolupra-
covala  s  ostatními  spolky  na  or-
ganizaci  deskovkového  odpoled-
ne  a  večera  s  afterparty  na  akci 
Hráškohraní.  Díky  Planetě her, 
jsme  si  mohli  zahrát  nespočet 
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deskovek,  užít  si  dobroty  z  grilu 
od Agronomické fakulty a MENDELU 
pivo na čepu. 

Královské hry 
27. 4. 2022

Královna a král plesu PEF MENDELU 
si ve spolupráci se SU PEF přichysta-
li tradiční Královské hry. V prosto-
ru kolejí JAK jsme si v tříčlenných 
týmech  mohli  zasoutěžit  o  výhry 
od našich sponzorů, dát  si dýmku 
od  kluků  z  Para  Bellum  Lounge 
a  pivko  s  klobásami  a  hermelíny 
z  grilu.  Proběhlo  i  klání  králov-
ského páru z plesu PEF MENDELU 
a páru z Majálesu Brno.

Tour de Pub 
5. 5. 2022

Poprvé  se  5.  května  konala  akce  
Tour  de  Pub.  Tříčlenné  týmy 
mezi  sebou  soutěžily  v  co  nej-
rychlejším  oběhnutí  okruhu  5 
brněnských  hospod,  kde  měli 
za  úkol  vypití  piva.  I  přes  snad-
ná  pravidla  byla  tato  akce  pro 
účastníky  nelehkým  úkolem,  
se kterým se popasovali s grácií.

Stavění májky
4. 5. 2022

Se stavěním a zdobením májky pod 
taktovkou  Klubu  Green  a  Spolku 
posluchačů  lesnické  a  dřevařské 
fakulty  na  kolejích  JAK  opět  po-
máhali  naši  členové  ze  SU  PEF.  
Po  menších  komplikacích  a  drob-
ném  dešti  májka  vyrostla  a  za 
doprovodu  našeho  DJ  Karla  po-
kračovala  afterparty  v  prostorech 
studentského klubu Green.

Co se událo  
za letní semestr?



Brněnský Majáles 
Nejkrásnější akcí byl za účasti všech 

spolků a  fakult Brněnský Majáles.  

Ten jsme jako univerzita ovládli ve 

všech směrech, kdy se nám poda-

řilo vyhrát ocenění jak pro nejlepší 

královský pár, tak pro nejlepší krá-

lovskou družinu. 
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Majáles se konal v areálu Brněn-
ského  výstaviště  7.  5.,  kdy  jsme 
nejprve  vyrazili  za  doprovodu 
alegorických  vozů  s  jednotlivý-
mi  kapelami  a  poté  jsme  pre-
zentovali  naši  fakultu  na  MEN-
DELU  zóně  v  areálu  výstaviště. 
Před Majálesem se  taktéž  s naší  

pomocí konalo 12. 4. stavění máj-
ky na nám. Svobody, 13. 4. v Metro  
Music Baru soutěž středoškolských 
kapel a také Královská Beerpong 
party 20. 4. v klubu HighFive, kte-
rou opět týmy z MENDELU ovládly.

Co se událo  
za letní semestr?



Studentská  
Majáles zóna?
20. 5. 2022

Se zónou MENDELU jsme se účas-
tili také na Studentském Malálesu  
20. května. I přes vydatný noční déšť 
se podařilo naši fakultu a Spolek zda-
řile prezentovat a užili jsme si den 
nabitý hudebními vystoupeními.

Společné sledování 
MS v hokeji
24. 5. 2022

Zápas Česko:Finsko na MS v hoke-
ji jsme sledovali v Q02 24. května. 
I když jsme přes náročného soupeře 
neprošli, užili jsme si alespoň správ-
né fandění a drobné občerstvení na 
místě.

22 23

Prvákoviny
5.-6. 9. 2022

Další seznamovací akcí pro prváky, 
kterou letos organizoval náš spolek 
SU PEF pro celou univerzitu, jsou 
Prvákoviny.  Prvákoviny pro PEF-
ku probíhaly po úvodech do studia  
(5. a 6. září), s prváky jsme probádali 
všechna zákoutí našeho univerzit-
ního kampusu, navštívili jsme uni-
verzitní  pivovar  a  akademickou 
vinotéku a poté jsme si zahráli se-
znamovací hry. V odpoledním pro-
gramu jsme se přesunuli na koleje 
JAK, kde probíhaly soutěže o krásné 
ceny, a také si studenti mohli poke-
cat u dýmek od Para Bellum Lounge. 
Akci jsme zakončili v klubu High 
Five. Prvákoviny pro ostatní  fa-
kulty proběhly 16. září v podob-
ném duchu.

Běh MENDELU
24. 9. 2022

Tradice  Běhu  rektorky  pokraču-
je i letos, a to pod novým názvem  
Běh MENDELU. Akce se uskutečni-
la v sobotu 24. 9. 2022 v botanické 
zahradě a byla opět určena zaměst-
nancům, jejich rodinným příslušní-
kům a studentům. Týmového ducha 
jste mohli s kolegy posílit na smíše-
ném štafetovém závodě družstev.  
Pro děti byl připravený doprovod-
ný program, vstup byl zdarma a na 
výherce opět čekaly zajímavé ceny.

Odebrání institucionální akreditace 
pro doktorské studium

Na základě kontroly uskutečňování doktorského 
studijního programu “Economics and Management”, 
která odhalila chyby fakulty při kontrole plnění 
studijních povinností některých absolventů 
doktorského studia, rozhodla Rada NAÚ VŠ o odebrání 
institucionální akreditace pro doktorský stupeň studia 
v oblasti vzdělávání „Ekonomické obory”. Rozhodnutí 
zatím není pravomocné a fakulta na základě výsledků 
této kontroly a dalších interních prověrek přijala 
řadu nápravných opatření, která zamezí opakování 
identifikovaných problémů.

Oficiální tiskové prohlášení k této problematice ZDE
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Co se událo  
za letní semestr?

Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ), 
který schvaluje studijní programy univerzit, může 
udělit vysoké škole institucionální akreditaci pro 
oblast nebo oblasti vzdělávání; univerzita si pak 
může přislušné 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. Tuto akreditaci 
získala univerzita v květnu 2021 pro šest oblastí 
vzdělávání.

Předškolovák
1.-4. 9. 2022

Téměř před začátkem nového aka-
demického roku, se odehrály  tra-
diční  seznamovací akce pro naše 
prváky. Od 1. do 4. září, se konala 
první z akcí, a to Předškolovák na 
Vranovské přehradě. Vystřídalo se 
zde několik set prváků z celé uni-
verzity, o které se staral tým starších 
studentů napříč fakultami. Součás-
tí akce byl nabitý program, přičemž 
studenti dostali informace o studiu 
i univerzitě a také si mohli vyzkou-
šet  sportovně  adrenalinový  pro-
gram, teambuildingové hry, výlety 
po okolí a mnohé další. Na organi-
zaci se podílejí všechny univerzitní 
spolky a SKAS MENDELU.

Prvákoviny pro  
doktorandy
2. 9. 2022

Poprvé se letos konala seznamova-
cí akce také pro nové doktorandy 
naší fakulty. Úplné nováčky na naší  
fakultě,  jsme seznámili s prostře-
dím našeho kampusu, a poté pro-
běhly zápis a úvody do studia všech 
doktorandů. Následně jsme probrali 
veškeré studijní povinnosti a infor-
mace ohledně studia. Akci jsme za-
končili neformálním setkáním na 
střeše PEF, kde se potkali jak noví, 
tak současní doktorandi. 

https://pef.mendelu.cz/tiskove-prohlaseni-k-odebrani-institucionalni-akreditace/?psn=714
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Doktorka  
Jolana Stejskalová 
z Ústavu financí

se dlouhodobě vědecky věnuje té-
matu chování investora v kontextu 
vlivu na kapitálové trhy. Na Kanár-
ských ostrovech v průběhu letních 
prázdnin prezentovala rozpracova-
ný článek na téma Vliv pozornosti 
investora  na  výnosnost  jednotli-
vých sektorů.

Spoluautorem  tohoto  článku 
je  Hsiu-Lang  Chen,  docent  na  
University of Illinois Chicago.

Projekt financovaný Evropskou unií 
si klade za cíl zjistit aktuální stav 
a připravit doporučení pro politiky 
jak nerovnosti řešit. Téma je vyso-
ce aktuální, protože Evropa stárne 
a lidé musí pracovat v čím dál vyš-
ším věku. Čtyřletý projekt s náklady 
v řádu několika desítek milionů eur 
budou koordinovat vědci z Provoz-
ně ekonomické fakulty Mendelovy 
univerzity v Brně.

„Nerovnosti mezi staršími zaměst-
nanci nově redefinují procesy di-
gitalizace, což platí nejen v České 
republice. Populace stárne, a i když 
je například u nás nedostatek zkuše-
ných pracovníků, firmy chtějí často 
mladé, protože se domnívají, že star-
ší v digitalizovaném světě už nemo-
hou uspět,“ uvedla proděkanka PEF 
MENDELU Martina Rašticová, která 
celý tým evropských vědců povede.
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Vědci z více než 30 evropských 
zemí budou zkoumat nerovnosti  
na pracovním trhu mezi staršími  
zaměstnanci. 

Obor FIM byl reakreditován ze strany CFA! 
Díky stipendiu ze strany CFA a dofinancovaní ze strany Ústavu financí 

mají studenti možnost získat certifikát prakticky zdarma. Náš obor FIM 

pokrývá více než 80 % toho, co je nutno splňovat k zisku certifikátu - 

to zásadně usnadňuje studijní práci. Po přihlášení a uhrazení poplatku 

student obdrží knížky od CFA, které jsou přímo výukovými materiály 

ke zkoušce.  

Proč studovat CFA?

Vzácná certifikace potvrzující zna-
losti a zkušenosti v oblasti finanční 
analýzy a  investic. Držitel  certifi-
kace má konkurenční výhodu na 
trhu práce v oblasti podnikových 
financí a  investic. Schopnost pra-
covat v těchto oblastech: investiční 
bankovnictví,  makléřské  služby, 
práce s podílovými fondy, oceňová-
ní a analýza akcií a finančních ná-
strojů, správa investičního portfolia, 
oceňování  společností  a  finanční 
modelování. Možnost načerpat zna-
losti, díky nimž můžete analyzovat 
činnosti  společnosti  i  investiční 

Nerovnosti  
na pracovním 
trhu mezi 
staršími 
zaměstnanci

projekty z pozice investora. Studen-
ti si rozšíří obchodní vazby a budou 
součástí rozvoje odborné komunity.

A proč studovat samotný FIM?  
Podívejte se na rozhovory se sou-
časnými  studenty  Martinem,  
Karolínou,  Evou,  vítězkou  Ceny 
Partners Janou a akademickou pra-
covnicí Soňou.

https://pef.mendelu.cz/wp-content/uploads/2022/09/Rozhovor_Vatrt.jpg
https://pef.mendelu.cz/wp-content/uploads/2022/09/Rozhovor_Zahradkova.png
https://pef.mendelu.cz/wp-content/uploads/2022/09/Rozhovor_Skrobakova.jpg
https://pef.mendelu.cz/wp-content/uploads/2022/09/Rozhovor_Vondrakova.png
https://pef.mendelu.cz/wp-content/uploads/2022/09/Rozhovor_Sona-scaled.jpg
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Studijní  
oddělení PEF
Studijní oddělení naší fakulty není 

pro nikoho žádnou neznámou.  

Každý potřebuje jednou za čas 

vyřídit něco právě se svou studij-

ní referentkou, byť se již spousta 

věcí dá „odbavit” samostatně 

nebo na dálku. K těmto účelům 

slouží Kontaktní centrum v UIS.

Na  fakultě  máme  5  studijních  
referentek,  jejichž agenda  je  roz-
dělená podle studijních programů. 
V průměru tak na jednu referentku 
připadá 621 studentů.

Všechny důležité kontakty studij-
ních referentek PEF najdete zde

Děkanát PEF má od 1. 9. 2022 novou 
paní sekretářku Markétu Jurčíkovou.

ZDE

ZDE

Noc vědců
30. 9. 2022

Přijďte  se  podívat,  jaké  technic-
ké  vymoženosti  používají  vědci 
i  studenti  u  nás  na  Mendelově 
univerzitě  v  Brně.  Připravili  jsme 
pro  vás  bohatý  program,  kte-
rým  se  můžete  našim  vědcům 
dívat  doslova  přes  rameno, 
a  ochutnat  tak  kousek  od  každé 
z  našich  pěti  fakult.pěti  fakult 
a  Institutu  celoživotního  vzdělá-
vání.Tématem tohoto ročníku je  
„Všemi smysly“.

Na PEFce vás zveme do Eye  trac-
kingové laboratoře, Spatial hubu,  
Robotické laboratoře či učebny Q31, 
kde na vás budou čekat odborníci 
z Ústavu financí.

Jak vybrat  
správnou fakultu?
Jak vybrat ekonomickou fakultu? 
Čím  je  naše  fakulta  výjimečná?  
Podívejte se na nové číslo časopisu 
KamPoMaturite!

ZDE

Co nás čeká?

International week
7.-11. 11. 2022

I  tento  semestr  proběhne  na  naší 
univerzitě  další  International 
week  na  téma  „Socioekonomic-
ké  dopady  globálních  výzev“.  
Tato akce nabízí studentům poznat 
více naši univerzitu, umožní setká-
ní  se  zahraničními  kolegy,  akade-
miky  a  hlavně  zahraničními  kan-
celářemi. Tak neváhejte a přijďte si 
budovat mezinárodní síť. 

PEFnet
10.-11. 11. 2022

Každoroční konference pro dokto-
randy,  kterou  pořádá  Výzkumné 
centrum naší fakulty, se letos bude 
opět konat v termínu od 10. do 11. 
září.  Doktorandi  mohou  pod  ve-
dením  našich  předsedajících  sek-
cí  prezentovat  svoji  práci,  získat 
cené rady, zpětnou vazbu a také se  
seznámit  s  ostatními  doktorandy 
nejen z naší univerzity.

PPG DAY a  nové 
prostory na fakultě
V průběhu  října  pro  vás  společně 
s  PPG,  dlouholetým  generálním 
partnerem  fakulty,  chystáme  
celou řadu novinek! Můžete se těšit 
na PPG DAY, během kterého mimo 
jiné  slavnostně  otevíráme  hned 

dvě nové místnosti.

!POZOR!
Naše e.on chill-out zóna, kterou na-

jdete v přízemí kousek od schodiš-

tě vedle učebny Q04 a kde mohou 

naši studenti trávit volný čas se od 

1. září 2022 mění na místo určené 

pouze ke studiu či četbě. Jedná 

se tedy o  tzv. TICHOU místnost!  

Prosíme o dodržování tohoto pravidla! 

Všechny důležité kontakty 
studijních referentek PEF 
najdete

e.on chill-out zóna
Pozor, jedná se o tzv. TICHOU místnost!

https://pef.mendelu.cz/student/studijni-oddeleni/?psn=2000
https://pef.mendelu.cz/student/studijni-oddeleni/?psn=2000
https://www.kampomaturite.cz/casopis/
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Kariérní den  
MENDELU 
16. 3. 2022 

I v letošním roce, přesněji 16. 3. 2022 se 
můžete těšit na Kariérní den MEN-
DELU, který se uskuteční  opět kvůli 
Covidové situaci v pozměněné podo-
bě. Ve spolupráci s desítkami firem 
pro vás speciální tým pracovníků 
MENDELU připravuje řadu webiná-
řů, talk shows, přednášek a aktivit 
zaměřených na oblast kariérového 
rozhodování a plánování, orienta-
ce na trhu práce nebo kariérového 
poradenství podporující uplatnění 
na trhu práce. Pro více informací 
sledujte  sociální  sítě  či webovou 
stránku: https://kariera.mendelu.cz

Poznej Brno
21. 9. 2022

Poslední z poznávacích akcí pro pr-
váky, bude Poznej Brno, která snou-
bí prvky Tour De Pub a seznámení 
prváků s krásami i nástrahami na-
šeho  krásného města  Brna.  Týmy 
se  vydají  po  známých  místech 
a  podnicích,  které  budou  mít  za 
úkol projít co nejrychleji.

Pefquiz
Jako každý semestr chystáme i dal-
ší  kola  PEFquizů.  Těšit  se  můžete 
na  nové  okruhy  i  otázky  na  pot-
rápení  vašich  mozkových  závitů 
a  samozřejmě  nebude  chybět  ani 
drobné občerstvení.

Beerpong
V  tomto  semestru  nás  čeká  již 
5.  ročník  Beerpongového  turna-
je,  kde  se  bude  jako  vždy  soutě-
žit  v  házení  do  kelímků  s  pivem 
o mnohé ceny a budou nachystány 
i další doprovodné soutěže, jako je 
exování piva, pivní štafeta a další.

Deskovkový večer
Čeká nás také hravý deskovkový 
večer, za doprovodu dýmek a ná-
ročných i nenáročných her. Přijďte 
si za námi zahrát, probrat jak se 
vám daří v semestru a na chvíli 
hodit starosti za hlavu.

Turnaj ve fotbálku
Stolní fotbálek, pivo a nervy na 
dranc? I tak se dá popsat náš  
Turnaj ve stolním fotbálku. Pohár 
a ceny vyhrají jen ti nejlepší z nej-

SU PEF MENDELU

Deskový večer
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Mutace
30. 9. až 2. 10. 2022

Čtvrtý  ročník  teambuildingu  pro 
nejnovější  členy  všech  spolků  na 
MENDELU,  se  bude  letos  konat 
v  termínu  od  30.  září  do  2.  října. 
Přes tento víkend se nováčci sezná-
mí, užijí si spoustu zábavy a stmelí 
kolektivy  jak  jednotlivých  spolků, 
tak naváží do budoucna cenné spo-
lupráce mezi spolky univerzity.

Filmový klub
Nezapomínáme na minulý semestr 
a  velmi  úspěšné  promítání  filmů 
v  rámci  Filmového  klubu  SU PEF. 
Sleduj  Facebookové  stránky  spol-
ku  a  skupiny  prváků,  kde  opět 
proběhne anketa pro výběr filmu, 
který  bys  chtěl  s  kamarády  vidět.  
Na místě budeš moct koupit i něja-
ké občerstvení, bez kterého se pře-
ce film nedá sledovat!
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Jak jste se dostala právě k  působe-
ní na Provozně ekonomické fakultě 
MENDELU?

Pokud bych vzala v úvahu i mé stu-
dium, tak již od roku 2002, kdy jsem 
nastoupila na obor Finance. Když jsem 
uvažovala po dokončení navazujícího 
studia, zda-li pokračovat dál nebo jít 
do praxe, zvolila jsem zlatou střední 
cestu. Po pravdě řečeno, se mi nechtělo 
z univerzity zcela odejít (byla to krásná 
studentská léta:)). Doktorské studium 
na Ústavu účetnictví a daní je však 
úzce spojené s praxí a nabízelo a stále 
nabízí řadu možností. Výběr tématu 
z  oblasti  mezinárodního  zdanění, 
konkrétně Převodní ceny, bylo, když 
to nyní mohu zhodnotit, správnou vol-
bou a pro moji kariéru klíčové. Vesměs 
od dokončení doktorského studia úzce 
spolupracuji s praxí. Moje pracovní 
náplň je různorodá, spolupracuji na 
několika významných a zajímavých 
projektech, setkávám se se zajímavý-

mojí náplní 15 let na univerzitě. Při 
oslovení jsem si tedy dokázala před-
stavit, že mohu nabídnou nějakou 
přidanou  hodnotu.  Navíc  součas-
ný p. prorektor doc. Kapounek měl 
tuto oblasti velmi dobře zavedenou. 
Ohledně doktorského studia šlo ale 
o výzvu, navíc je poprvé tato oblast 
zahrnuta u proděkana pro tvůrčí čin-
nost. Doufám, že se s touto výzvou 
poperu dobře, čtyři roky uplynou 
totiž velmi rychle a já ráda vidím za 
svojí prací výsledky. obě oblasti,jsou 
hodně administrativně náročné, což 
mě zpočátku překvapilo. 

Prozradíte nám Vaše plány, které 
v rámci proděkanství máte?

Ohledně vědy a výzkumu bychom 
rádi  (s  doc.  Přichystalem a  s  pro-
rektorem  doc.  Kapounkem)  více 
podpořili kolegy v podávání a v zís-
kávání projektů, ať  ulehčením ad-
ministrativy a ostatního, co je s zís-
káním/vedením projektů  spojené,  
zpřehledněním výzev jednotlivých 
projektů,  speciálně  zaměřenými 
semináři/workshopy,  tak  i  lepším 
odměňováním. V rámci doktorské-
ho studia bych ráda tuto část studia 
resp. kariéry doktoranda a posléze 
případně budoucího akademického 
pracovníka, udělala více atraktiv-
ní a finančně  lépe zabezpečenou/
ohodnocenou, a spojenou více s vě-
decko-výzkumnými aktivitami, na 
kterých se doktorand aktivně podílí. 
Je třeba si uvědomit, že doktorand je 
budoucí potenciál ústavu, na němž 
zpracovává svoji disertaci, a násled-
ně pro celou fakultu. Vhodně cílená 
a jemu poskytnutá příležitost se po-
sléze mnohonásobně vrátí. 
 
Rádi bychom se zeptali také na nedáv-
nou kauzu, která se týkala doktorského 
studia. Co si o ní myslíte Vy? Znamená 
pro fakultu a studenty odebrání insti-
tucionální akreditace nějaký problém?

Nejprve bych se ráda vrátila ke sku-
tečnosti, která samotnému odebrání 
institucionální akreditace (pozn. uni-
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verzita se vůči odebrání odvolala) 
vedla, a to prokázání překladového 
plagiátorství u jedné doktorandky. 
Prokázané překladové plagiátorství 
a  následkem  toho  odebrání  Ph.D. 
titulu či zahájení řízení o odebrání 
titulu není určitě dobrá vizitka jak 
pro samotného studenta, tak ani pro 
univerzitu. Každá negativně mediali-
zovaná kauza zanechává určité šrá-
my. Ačkoliv si myslím, že univerzita 
učinila potřebné a adekvátní kroky, 
aby byl titul Ph.D. odebrán. Následná 
kontrola Národního akreditačního 
úřadu, která posléze vyústila k říze-
ní o odebrání institucionální akredi-
tace, vnímám osobně jako důsledek 
jednak jednotlivých pochybení, ale 
i nedostatečně nastavených procesů 
kontroly. V současnosti však mohu 
říci, že byla učiněna řada náprav-
ných opatření, která  (po)vedou ke 
zkvalitnění  probíhajících procesů. 
Překladové plagiátorství se ale stále 
nedá identifikovat, resp. neexistuje 
dostatečně sofistikovaný software, 
který by to uměl a který by ulehčil prá-
ci školitelům. Stěžejní posouzení je tu-
díž na školiteli, který se vystavuje rizi-
ku, že i přes řádné vedení doktoranda, 
pravidelné konzultace a jeho odborný 
úsudek a    zhodnocení práce, bude 
posléze disertační práce v budoucnu 
identifikována jako překladový plagi-
át. Eliminování tohoto neseného rizi-
ka, by ocenila řada školitelů. 
Nyní k samotné institucionální akre-
ditaci, její odebrání není pro studenty 
doktorských programů ani pro jiné 
studenty  (bakalářských  či  navazu-
jících  programů)  překážkou,  resp. 
nemá vliv na současné probíhající 
vzdělávání. Z toho pohledu nejde tedy 
o problém, který by omezoval výuku 
či přijímání nových studentů do stu-
dijních programů. Problém tkví v sys-
tému získávání akreditací, kdy defak-
to ztrácíme výhodu a nemůžeme si 
tedy díky institucionální akreditaci 
sami akreditovat studijní programy.  

Jakékoliv nové akreditace a význam-
né změny ve stávajících akreditacích 
musí  schválit  Národní  akreditační 
úřad,  jak  tomu  bylo  zvykem  před 
získáním institucionální akreditace. 
Ztrácíme taktéž i flexibilitu rychleji 
reagovat na změny a potřeby ve studij-
ních programech. V neposlední řadě 
byla znehodnocena práce lidí, kteří se 
o získání institucionální akreditaci při-
činili. Stejná práce nás tedy čeká v bu-
doucnu, kdy o ní budeme žádat znovu 
(pokud bude odvolání neúspěšné).  

Zdá se nám, že nastalá situace se 
poměrně hodně odrazila na tom, jak 
je fakulta vnímána jak mezi veřejností, 
tak mezi studenty samotné fakulty. 

Myslím  si,  že daná kauza byla  in-
tenzivně vnímána, byla taktéž silně 
ze strany novinářů medializována 
a v některých případech byla i fakta 
značně “ohýbána”. Zdali se to však od-
razilo na počtu uchazečů či na počtu 
současných partnerů a sponzorů, ne-
mohu adekvátně posoudit. Můj názor 
na tento typ kauz obecně je takový, že 
je potřeba otevřeně a včas všechny in-
formovat a zamezit. Musíme si uvědo-
mit, že nejsme jedinou univerzitou, se 
kterou má NAÚ zahájenou kontrolu 
či správní řízení. Důležité je, jak na 
vzniklá pochybení reagujeme a jak 
jejich opakování eliminujeme. 

Měla byste pro studenty nějaké tipy 
a rady, proč jít studovat doktorské 
studium, jaké benefity ukrývá, a co 
by jim mohlo přinést?

Nechci opakovat ty běžné benefity od 
zahraničních stáží, cestování po růz-
norodé aktivity. Co si však málokdy po-
tenciální žadatel o doktorské studium 
uvědomí je, že úspěšně absolvované 
doktorské studium mu dá možnost vol-
by, kterou mu již nikdonikdy nevezme. 
Když budete unavení z práce v komerč-
ním/soukromém sektoru, nebude Vás 
práce již naplňovat, budete chtít své 
zkušenosti a znalosti předat dál či bu-
dete chtít změnu ve svém profesním 
životě, tak máte otevřené dveře zpět 
na univerzitu. 

kultě předtím, než jste nastoupila na 
pozici proděkanky pro tvůrčí činnost?

Byla jsem převážně vědecko-výzkum-
ný pracovník a tedy zapojená do růz-
ných  projektů,  zejména  společně 
s prof. Nerudovou. Poslední z nich, byl 
právě projekt Measurement of CABM 
impact on the Czech Republic, který 
vedla prof. Nerudová a který se zamě-
řoval na zjištění dopadu zavedení tzv. 
uhlíkového cla, jenž navrhuje Evrop-
ská komise. Za “katedrou”, pokud to 
tak mohu říci, jsem nebyla tak často 
vidět. Pro řadu akademiků jsem byla 
tedy “neznámou” osobou. 

Co Vás přimělo nabídku na tuto po-
zici přijmout a naplňuje tato funkce 
představy, které jste o ní měla?

Po covidových vlnách a online aka-
demických aktivitách, to byl zejména 
závan “čerstvého” vzduchu, zcela jiná 
náplň a aktivita, nový impuls. Oblast 
výzkumu je mi blízká, byla převážně 

mi a významnými osobnostmi. Mohu 
říci, že mě práce naplňuje, i když mě 
někdy zmáhá. 

Co považujete za největší úspěch 
Vaší kariéry na akademické půdě?

Myslím, že to byly dvě události. Prv-
ní bylo získání projektu z Grantové 
agentury České republiky (GA ČR) na 
téma převodních cen, krátce po mém 
dokončení doktorského studia, což mě 
utvrdilo v tom, že zkoumaná oblast je 
důležitá, má smysl i značný potenciál, 
jak na akademické půdě tak v praxi. 
Druhá nastala nedávno, kdy jsem byla 
ministryní spravedlnosti jmenována 
znalcem pro převodní ceny, čehož si 
nesmírně vážím a potvrzuje moji více 
než desetiletou praxi v oboru. Ve stej-
né době jsem taktéž úspěšně obhájila 
habilitační práci zabývající se proble-
matikou převodních cen.

Jaké činnosti jste se věnovala na fa-

Doc. Ing. Veronika 
Solilová, Ph.D.

Doc. Ing. Veronika Solilová, Ph.D., proděkanka pro 
tvůrčí činnost, se na PEF MENDELU pohybuje již od 
studentských let. Kromě docentury, kterou absol-
vovala na Vysoké škole ekonomické v Praze, zde 
získala všechny své tituly v programu Hospodářská 
politika a správa. Účastnila se desítek konferencí 
v roli přednášející a je autorkou či spoluautorkou 
několika publikací. Byla jedním ze 4 členů teamu, 
který řešil projekt Measurement of CABM impact 
on the Czech Republic, který se zaměřil na zjištění 
dopadu zavedení tzv. uhlíkového cla se záměrem 
zlepšit ekologičnost výroby. O její činnosti a plá-
nech se dozvíte v následujícím rozhovoru.
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Petr Kaštánek

Co Vás na PEFce nejvíce bavilo? 

Velkou část svého studia na PEFce 
jsem strávil kvůli pandemii doma. 
Ale během těch pár týdnů, kdy byly 
školy ještě otevřené, mě naprosto 
uchvátil bufet, kde jsem rád vysedá-
val a jen tak pozoroval ty davy lidí. 
A navíc dva párky v rohlíku a dobrý 
kafe k snídani jsou naprosto základ-
ní předpoklady pro úspěšný den.
Pokud ale otázka směřuje na studij-
ní předměty, jmenoval bych hlavně 
ty  makroekonomické  jako  např. 
Hospodářská  politika,  Veřejné fi-
nance, Mezinárodní finance, Teorie 
měnové integrace apod.

absolvent PEF MENDELU

jsou finanční prostředky, které za-
sílají migranti ze zemí, do kterých 
emigrovali, a ve kterých pracují, do 
zemí jejich původu, svým blízkým, 
přátelům či komunitám. Remitence 
jsou tak důležitou součástí boje proti 
chudobě a globální nerovnosti, a to 
zcela bez zásahu přerozdělovacích 
orgánů.
Se zasíláním remitencí jsou ovšem 
spojené  i náklady, které můžeme 
souhrnně označit jako cenu jejich 
zasílání.  Ve  své  diplomové  práci 
jsem se zaměřil na to, co stojí za je-
jich výší, jaký byl jejich historický 
vývoj a pak také na faktory, které 
ceny ovlivňují.

Jak jste k tomuto tématu došel?

Tématu  remitencí  jsem  se  nikdy 
předtím nevěnoval. Otevřel jsem si 
nabídku vypsaných témat DP a po-
mocí  vyřazovací metody  jsem  se 
snažil najít takové téma, které ne-
bude už několikrát zpracované, ale 
zároveň bude z nějakého hlediska 
důležité. Diplomku jsem navíc po-
važoval za obsáhlejší autorské dílo, 
a nechtěl jsem si ji jen odbýt na ně-
jakém jednoduchém tématu. Téma 
remitencí a jejich dopadů na rozvo-
jové ekonomiky všechna moje kri-
téria splnilo. Po několika úvodních 
schůzkách s vedoucím DP jsme se 
navíc shodli na tom, že ještě méně 
probádaným tématem, než byly sa-

motné objemy remitencí, jsou ceny 
jejich zasílání. Přijal  jsem to  jako 
výzvu a pustil se do toho. 
Nasměrovala Vás nějak tato práce 
k Vaší nynější kariéře? Pokud ne, tak 
jak jste došel k tomu, že byste chtěl 
pracovat v ČNB?

Moje diplomová práce se sice zabý-
vala mezinárodními toky kapitálu, 
které v ČNB také bedlivě sledujeme, 
nicméně k mojí současné pozici mě 
nasměrovalo něco jiného. Už během 
studia jsem si uvědomoval, že ČNB 
patří mezi ty nejkvalitnější veřejné 
instituce, které tu máme. A ačkoliv 
má velmi silné postavení a svými 
nástroji ovlivňuje celou naši eko-
nomiku, pro mě jako pro studenta 
to byla stále velká neznámá. Zkrát-
ka jsem fungování ČNB znal pouze 
z učebnic nebo médií – věděl jsem, 
jaké kroky dělá a proč to dělá, ale 
nedokázal jsem si představit, jak to 
reálně  celé  funguje. Uvědomoval 
jsem si, že to celé nemůže stát pou-
ze na sedmičlenné bankovní radě, 
která je veřejnosti známá nejvíce. 
Byl jsem zvědavý na to, co se děje za 
zdmi ČNB. Takže to, co mě přimělo 
k tomu, abych z Brna dojel do Prahy 
na první pohovor, byla kromě chuti 
podílet se na měnové politice, také 
čistá zvědavost.

Pracujete v měnové sekci ČNB, táhlo 
Vás to k měnové politice a finančnic-
tví již během studia?

Samotná měnová politika,  jejímž 

nositelem je v našem případě ČNB, 
tvoří společně s fiskální politikou zá-
kladní pilíře hospodářské politiky. 
A byla to právě hospodářská politi-
ka, o kterou jsem se nejvíce zajímal 
nejen v  rámci  studia,  ale  i mimo 
něj. Líbí se mi, že se tato vědní dis-
ciplína nachází někde na pomezí 
ekonomické teorie a praxe. Pokud 
správně pochopíte teorii, snadno si 
ji dokážete vztáhnout na věci, které 
se dějí kolem vás.

Co je Vaší hlavní náplní práce pro 
ČNB?

Pracuji konkrétně v odboru měnové 
politiky a fiskálních analýz, kde se 
spolu s dalšími několika odbory sek-
ce měnové podílíme na přípravách 
analýz, prognóz a jiných podkladů 
pro měnové rozhodování bankovní 
rady. Tím klíčovým dokumentem je 
zcela bezpochyby Zpráva o měnové 
politice, kterou vydáváme čtyřikrát 
do roka a představujeme v ní aktu-
ální ekonomický vývoj, včetně nové 
prognózy ČNB. Také se podílím na-
příklad na Monitoringu centrálních 
bank, který publikujeme také čtvrt-
letně a přinášíme v něm přehled 
nedávného vývoje měnové politiky, 
strategie a komunikace  jedenácti 
nejvýznamnějších centrálních bank 
včetně ČNB.
V užším týmu šesti lidí pak máme 
na starosti měnověpolitickou stra-
tegii  a komunikaci. V  rámci  toho 
například připravujeme prohláše-
ní bankovní rady, které prezentuje 
guvernér na tiskové konferenci po 
skončení měnového zasedání. Zpra-
cováváme také různé podklady pro 
veřejná  vystupování  nejen  členů 
bankovní rady, ale i pro vedení naší 
sekce. A samozřejmě pracujeme na 
spoustě dalších úkolů, které  tady 
nezvládnu  všechny  vyjmenovat. 
Abych ale nezapomněl, tak od kon-
ce loňského roku jsem také členem 
projekčního týmu, který má na sta-
rosti spuštění nového webu ČNB.

Respondentem tohoto rozhovoru je další 
inspirativní absolvent naší fakulty, Petr Kaštánek, 
který pracuje v měnové sekci ČNB. Jaká byla jeho 
cesta na tuto pozici? Co si odnesl z dob svých 
studií? A co vše obnáší jeho práce? To vše se 
dozvíte v následujících řádcích.
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r Co Vás vedlo k tomu, že po dosažení 
bakalářského titulu na Masarykově 
univerzitě jste přešel na PEF MEN-
DELU?

Když to hodnotím zpětně, byl jsem 
docela nestálý student, a to nejen 
na vysoké škole. Nedokázal jsem 
sedět delší dobu na stejné židli. 
A to ne kvůli tomu, že by se mi 
něco nelíbilo, nebo nedařilo, měl 
jsem spíš potřebu poznávat nové 
lidi a nová prostředí.
Po dokončení druhého ročníku na 
ESF MUNI jsem dostal chuť odjet 
do zahraničí, studium jsem proto 
přerušil a na jeden rok odjel do 
Anglie. Potom jsem přijel zpátky, 
složil bakalářské státnice a zase 
na rok odjel, pro změnu na Nový 
Zéland. Když jsem se vrátil, tak 
jsem rozhodně chtěl pokračovat 
a dokončit studium, protože mě to 
bavilo a musím se přiznat, že mi to 
i trochu chybělo. Uvědomil jsem 
si ale, že jsem byl dva roky pryč 
a všichni moji spolužáci z ESF už 
měli magisterské promoce za se-
bou. Navíc mi kvůli roční pauze 
na  ESF  neumožnili  pokračovat 
bez přijímaček. Z těchto dvou dů-
vodů jsem již nebyl tolik vázán 
jen k ESF a přihlášku na nava-
zující studium jsem si podal i na 
PEF. Nakonec jsem se dostal na 
obě fakulty, ale převážila ve mně 
touha  poznat  nové  univerzitní 
prostředí a rozhodl jsem se proto 
pro PEFku.

Za svou diplomovou práci jste byl 
oceněn děkanem fakulty. Můžete 
stručně popsat, čím se zabývala?

Ve své práci jsem se zabýval remi-
tencemi. Zjednodušeně řečeno to 



Mají podle Vás Češi ve srovnání 
s ostatními národy dostatečnou míru 
důvěry ve finanční instituce?

Myslím si, že Češi jsou mimo jiné 
i z historických důvodů velmi kon-
zervativním národem a své peníze 
svěřují českým bankám bez problé-
mů. Neznám ale žádná konkrétní 
čísla, vlastně ani nevím, zda existuje 
nějaký průzkum, který by toto kaž-
doročně sledoval. Je ale mým poci-
tem, že důvěra v bankovní sektor je 
vysoká. Avšak konkrétně v případě 
ČNB ta čísla z průzkumů veřejné-
ho mínění máme a ta potvrzují, že 
mezi vrcholnými institucemi patří-
me k těm s vysokou mírou důvěry 
– důvěřuje nám téměř 70 % občanů. 
Ruku v ruce s důvěryhodností musí 
jít  také vysoká míra  transparent-
nosti.  Tady  musím  vyzdvihnout, 
že ČNB získala  letos v březnu už 
podruhé prestižní ocenění za ote-
vřenou a srozumitelnou komuni-
kaci se širokou veřejností i odbor-
níky. A o našem neutuchajícím úsilí 
o další zvyšování transparentnosti 
se nyní můžete také přijít přesvědčit 
na vlastní oči. V květnu jsme totiž 
pro širokou veřejnost otevřeli nové 
Návštěvnické centrum, ve kterém 
chceme návštěvníkům představit 
srozumitelnou formou svět spjatý 
s ekonomikou a roli centrální ban-
ky v něm.

Když jste do práce nastoupil, co pro 
Vás bylo na začátcích nejnáročnější?

Naši sekci bych přirovnal k rozjetému 
vlaku, který občas zpomalí, ale ni-
kdy se nezastaví. Je to dáno tím, že 
měnověpolitické zasedání bankovní 
rady, pro které naše sekce zpracová-

vá analytické podklady a doporuče-
ní, se koná v průměru jednou za 6 až 
7 týdnů. To znamená, že v některých 
případech se s přípravou podkladů 
jeden týden skončí a druhý týden už 
se zase chystají podklady nové. Na 
začátku pro mě bylo nejnáročněj-
ší právě do tohoto rozjetého vlaku 
naskočit. Situaci navíc ještě umoc-
nila pandemie, která do ekonomik 
přinesla velkou míru nejistot, a o to 
těžší bylo zpracovávat měnověpoli-
tické podklady. Ačkoli situace dnes 
není z tohoto pohledu o moc jedno-
dušší, spíše naopak, tak se mi už po 
těch pár měsících úspěšně daří držet 
krok s tímto tempem.

A jaká pro Vás byla kromě začátků 
zatím největší výzva, s jakou jste 
se potýkal?

Jak jsem již naznačil v předchozích 
odpovědích, práce v sekci měnové je 
spíše běh na dlouhou trať než sprint 
na 100 metrů. Současně na úkolech 
pracuje  vždy  tým více  lidí,  takže 
jsem na nějakou velkou, nepřeko-
natelnou výzvu zatím nenarazil.

Každopádně i tak musí být Vaše 
práce dosti náročná. Jak tedy 
relaxujete? Čemu se věnujete ve 
volném čase?

Aktivně hraji fotbal i futsal, sem tam 
si jdu zaběhat nebo zacvičit do par-
ku. Kromě toho taky rád sleduji dění 
ve světě, ať už na politické nebo eko-
nomické scéně. To vždy velmi rád 
proberu s kamarády nad hladinkou 
výborně natočeného piva. Jsem také 
vášnivým sběratelem knížek, o kte-
rých již dopředu vím, že je nikdy ne-
přečtu. Rád se jednou za čas sbalím 

do batohu a odjedu někam za exo-
tikou, třeba na Balkán nebo Blízký 
východ. A ještě musím dodat, že od 
minulého  roku mezi mé  koníčky 
nově přibylo také poznávání Prahy.

Když se ohlédnete zpět, využil 
jste znalosti získané během studia 
i v praxi?

Studium mě určitě naučilo chápat 
základní  souvislosti mezi makro-
ekonomickými  veličinami,  které 
nyní při práci běžně využívám. Nic-
méně za největší přidanou hodnotu 
mého studia na ekonomické fakultě 
považuji to, že ve mně vzbudilo nad-
šení pro neustálé prozkoumávání 
tohoto komplikovaného a proměn-
livého ekonomického světa.

Co byste doporučil svému 
mladšímu já?

Zpětně žádných svých studijních nebo 
pracovních kroků nelituji a nic bych 
na nich neměnil. Všechno, čeho jsem 
doposud chtěl dosáhnout, se mi po-
dařilo a jsem za to moc rád. Za to 
vděčím zejména svým rodičům, kte-
ří mě vždy ve všem plně podporo-
vali. Svému mladšímu já bych proto 
ušetřil čas nad hledáním lepší cesty 
a doporučil mu udělat přesně to, co 
jsem skutečně udělal.

A co byste doporučil studentům, 
kteří třeba o kariéře v ČNB uvažují?

Pokud skutečně uvažujete o práci 
v ČNB, je důležité za tím jít se zau-
jetím a vynaložit na to nějaký čas. 
Velmi rád vám případně s čímkoliv 
pomůžu, stačí se mi ozvat a já vám 
už přiblížím, jak to tu chodí a co by 
na vás v ČNB čekalo.
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Důležité termíny

pef.mendelu.cz

4.–6. 10. 2022  Gaudeamus Bratislava

1. 11–4. 11. 2022   Gaudeamus Brno 

14.–16. 11. 2022    Gaudeamus Nitra

18. 11. 2022  Výška nanečisto

25. 11. 2022  Den otevřených dveří (DOD)

9. 12. 2022  Výška nanečisto

11.–12. 1. 2023  Informatika naostro − prezenční forma

13. 1. 2023  Výška nanečisto

3. 2. 2023  Den otevřených dveří (DOD)

24. 2. 2023  Výška nanečisto

3. 3. 2023  Den otevřených dveří (DOD)

14. 4. 2023  DOD pro uchazeče o navazující magisterské studium

2. 4. 2023  Podávání přihlášek na bakalářské studium

14. 5. 2023  Podávání přihlášek na navazující  
  magisterské studium 

14.–15. 6. 2023  Informatika naostro − prezenční forma


