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Putovní pohár získalo družstvo Rektorátu
Celkové výsledky sportovních her
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo

REKTORÁT
PEF
TF
FAPPZ
FLD
FTZ
FŽP

35 bodů
25 bodů
25 bodů
22 bodů
20 bodů
5 bodů
3 body

Výsledky jednotlivých soutěží
Plavání 8x 50 m
Stolní tenis
Pétanque
Volejbal
Nohejbal
Kopaná
Tenis

V

e čtvrtek 15. května 2014 se uskutečnil již XIII.
ročník Sportovních her zaměstnanců ČZU. Sportovních her se aktivně zúčastnilo přibližně 250 zaměstnanců včetně rektora a děkanů jednotlivých
fakult. Za nevlídného počasí předcházel samotným
sportovním soutěžím působivý zahajovací ceremoniál, při kterém na plochu hřiště nastoupili v týmových barvách sportovci všech fakult. Po sportovně
kulturním programu se slavnostním slibem sportovců zahájil hry rektor ČZU prof. Ing. Jiří Balík, CSc., a na
počest her zazněla studentská hymna Gaudeamus
igitur.
Sportovní soutěže probíhaly po celý den v areálu
KTV. Soutěžilo se v plavání, tenisu, stolním tenisu,
pétanque, volejbalu, nohejbalu a kopané. Celkovým
vítězem sportovních her se stalo družstvo Rektorátu. O pořadí 2. a 3. místa rozhodl počet třetích míst.
Součástí olympiády byl také turistický pochod, který
v letošním ročníku přilákal rekordní počet účastníků.
Sportovní hry byly ukončeny na společenském
galavečeru v klubu C. Zde byli na stupních vítězů dekorováni a hodnotnými cenami odměněni všichni vítězové. Přeborník ČZU, kterým se pro rok 2014 stalo
družstvo Rektorátu, získal putovní pohár. Během večera se oslavovalo a tancovalo až dlouho do noci.
Mgr. Lucie Janíková
KTV

1. Rektorát, 2. PEF, 3. FAPPZ
1. PEF, 2. TF, 3. Rektorát
1. FAPPZ, 2. Rektorát, 3. FLD
1. Rektorát, 2. PEF, 3. TF
1. TF, 2. Rektorát, 3.PEF
1. FLD, 2. TF, 3. Rektorát
1. Rektorát, 2. FAPPZ, 3. PEF
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Vážené kolegyně a vážení kolegové,
milé studentky a milí studenti a všichni čtenáři,
držíte v rukou nové číslo Živé univerzity, která vychází v čase promocí, v čase, kdy naši čerství
absolventi plní elánu opouštějí univerzitu a vyrážejí vstříc dalším životním osudům. Jsem rád,
že právě toto číslo v rozhovorech přibližuje hned dva naše úspěšné absolventy a také připomíná nedávné setkání absolventů po padesáti letech. Všichni účastníci, se kterými jsem se mohl
osobně pozdravit, rádi vzpomínali na svoji alma mater, a snad nejvíce ti, kdo s námi i po studiích udržovali kontakt, setkávali se s pedagogy a vědeckými pracovníky na nejrůznějších konferencích, školeních, polních dnech a těšili se ze vzájemného předávání novinek a zkušeností.
Právě tato radost z poznávání a sdílení vědeckých poznatků, snaha překonávat obtíže a hledat lepší řešení jsou tím, co nás pedagogy, studenty i absolventy odedávna spojuje. A těší mne,
když je toto úsilí oceněno nejen při promocích, ale též připomenuto při jiných mimořádných
příležitostech. V tomto čísle Živé univerzity si tak můžete přečíst o ocenění Agrární komory,
o cenách za publikované výsledky vědecké práce v prestižních časopisech, o cenách pro nejlepší absolventy. V těchto dnech jsem se navíc dozvěděl milou zprávu, že letošní Danubius
Young Scientist Award obdrží naše kolegyně.
Tento výčet by mohl pokračovat, jak se dočtete na dalších stránkách, chtěl bych však poukázat ještě na jednu podstatnou věc: podobně jako ve sportu je cenné zvítězit, dosáhnout cíle
– ale důležité je též, jakým způsobem jsme výsledku dosáhli. Univerzita má být místem, kde
si mladí lidé osvojují nejen znalosti, ale též životní styl, měřítko hodnot. Vážím si toho, že naši
studenti vnímají svoji spoluodpovědnost za okolní prostředí, jak se ukázalo třeba při vyhlášení
Fakulty tropického zemědělství Fairtradovou fakultou.
Oba tyto pilíře, tedy odbornou úroveň i etický rozměr poznání, během své návštěvy na
ČZU zdůraznil předseda Senátu PČR Milan Štěch. Jistě ne náhodou pak v této souvislosti charakterizoval naši univerzitu jako jedničku ve své oblasti. Děkuji všem, kdo jste se svým
úsilím na tomto ocenění podíleli, a přeji vám hezké letní dny především během zaslouženého
odpočinku či dovolené!
prof. Ing. Jiří Balík, CSc.
rektor

živá univerzita
zpravodaj České zemědělské univerzity v Praze č. 2/2014
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pro rok 2014/2015

Vietnam

Ruská federace
Bělorusko

Kazachstán

Slovensko

Ukrajina

Ve srovnání s loňským rokem nastal určitý pokles počtu
podaných přihlášek. Tento pokles není nijak výrazný
s ohledem na vývoj počtu středoškoláků v maturitních ročnících. V bakalářských studijních programech činí pokles necelých 7 % oproti konečnému
stavu předchozího roku (k 31. říjnu 2013).
Potěšitelný je nárůst počtu uchazečů o přijetí ze
zahraničí (meziročně o 32 %) a nárůst počtu uchazečů o studium ve studijních oborech vyučovaných
v angličtině (o 24 %).
Počet podaných přihlášek se nemusí přímo projevit
v počtu přijatých (resp. zapsaných) studentů. Žádoucí
je, aby se hlásilo maximum nadaných a motivovaných
studentů, kteří chtějí studovat právě na ČZU.

Ghana

Ostatní
Ghana 47

444

Bělorusko
Vietnam

Uchazeči ze zahraničí podle
státního občanství
Ruská federace

113

1263

177

246
325
Slovensko

Celkem se letos o studium
na ČZU uchází 3086 cizinců.

471

Ukrajina

Amerika

46

Počty uchazečů o bakalářské studium
v letech 2012-2014

Počty uchazečů o navazující magisterské
studium v letech 2012-2014

10000

Asie

5000

3000
4000

2000

2000

1000

PEF

FAPPZ

TF

FŽP

FLD

FTZ

IVP

PEF

FAPPZ

TF

Počty absolventů středních škol a gymnázií
SOŠ s maturitou
gymnázia
Celkem

2010
43 363
24 198
67 561

2011
40 461
23 862
64 323

Uchazeči ze zahraničí
podle regionu občanství

2038

Evropa

4000

6000

145

855

6000

8000

Afrika

2012
39 590
23 888
63 478

2013
38 969
22 686
61 655

FŽP

FLD

FTZ

Celkem se
na ČZU hlásí
zájemci z 83
zemí.
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Mám duši

námořníka
Nedávno jmenovaná profesorka MVDr. Daniela Lukešová, CSc., působí více
než deset let v Institutu tropů a subtropů, respektive na Fakultě tropického
zemědělství ČZU. Zde zakotvila po dlouhé cestě mezi mnoha kontinenty.

Proč se zabýváte zrovna studiem parazitismu?
Způsob života parazitů je v přírodě značně
rozšířený a parazitismus je nesmírně zajímavý
jev. Především když studujete u některých jedinců efekt drogového dealera nebo efekt mafie
či manipulační aktivitu parazitů. Prostě paraziti
výrazně ovlivňují globální biodiverzitu…
Parazitologie a rozvojové země vás zajímaly od mládí?
Začínala jsem na Vysoké škole veterinární v Brně, kde jsem se věnovala parazitologii.
A hned jeden z prvních projektů, na němž jsem
se podílela, byl zaměřený na založení Centra
pro tropickou veterinární problematiku. Hodně jsme tehdy spolupracovali s univerzitou ve
Vídni a já sama jsem se snažila získat zkušenosti v Jihoafrické republice a Maroku. K těm studijním pobytům mě tak trochu vyhecoval pan
profesor Kouba, který působil jak na veterině

a v Institutu tropů a subtropů ČZU v Praze, tak
i ve FAO v Římě.
Také mne hodně ovlivnil pan profesor Šerý.
Věnoval se humánní sféře a působil ve WHO
v Ženevě a pod modrými barety v Afghánistánu i jinde. Mě zajímaly zoonózy, tedy parazitózy přenosné ze zvířat na člověka a nemoci z potravin či vody, a proto jsem často navštěvovala
pražské Centrum cestovní medicíny, kde jsem
mohla oba pány profesory zastihnout, zkonzultovat s nimi zvláštní případy a dozvědět se
i novinky z tropické medicíny, třeba o ebole,
hemoragické horečce, malárii, slintavce a kulhavce, africkém moru prasat... Přece jen svět na
univerzitě byl trochu skleníkový i díky tomu, že
v domácím prostředí byla řada nebezpečných
onemocnění vymýcena.
Zmínila jste se, že jste se dostala do Jihoafrické republiky a Maroka...
To byla výborná zkušenost, ale ještě před
tím mi pan profesor Matyáš zprostředkoval nabídku vědeckého pobytu v Cambridge ve skupině, která se také zabývala zoonózami. Nejdřív jsem zalapala po dechu, ale ukázalo se, že
brněnská vysoká škola byla dobrou průpravou,
byť v Anglii jsme poznala skutečnou meziuniverzitní spolupráci. Jezdila jsem do Liverpoolu
a Edinburghu, kde se řešila ve spolupráci s africkými centry všechna ta onemocnění, o nichž
jsme se učili, ale nemohli jsme si je „osahat“.
Pak už byl jen krůček ke studijní cestě na
jih Afriky, kde jsem poznala zblízka „ranching“
volně žijících zvířat. Možná to zní exoticky,
ale holce z hájenky, vyrůstající nedaleko Moravského krasu, byl management volně žijících
zvířat blízký. V Jižní Africe měli zkušenosti
s kooperací mezi ochranáři, majiteli farem vol-

ně žijících zvířat a lovci. Sami ochránci přírody
tam dbali o to, aby nebylo „přezvěřeno“ a nedocházelo ke kritickému poškození porostů. Zároveň uměli nastavit podmínky tak, aby z lovu
měli užitek všechny tři strany – farmáři, lovecké
svazy i ochránci přírody.
Myslivost a ochrana zvěře patří k sobě.
I na naší fakultě dnes sledujeme ochranu zvěře,
podmínky welfare, zdraví i zpracování zvěřiny
a právě zahraniční pobyty mi pomohly porozumět integritě všech jednotlivých pohledů.
Většinou si představujeme, že do Afriky se
jezdí pomáhat, a vy jste se tam jela učit?
Zpočátku určitě, viděla jsem režim v opravdových národních parcích, na loveckých farmách, dělala jsem průvodce na jedné takové
farmě, viděla jsem zpracování lovné zvěře. Pomáhání bylo až druhým krokem a na druhé
straně Afriky, tady na jihu jsem se pohybovala
v socioekonomicky dobře zabezpečeném kraji.

Myslivost a ochrana
zvěře patří k sobě.
Sledujeme ochranu zvěře,
podmínky welfare, zdraví
i zpracování zvěřiny.
V Maroku jsem pracovala na unikátní veterinární klinice American Fondouk. Sídlí pod
hradbami paláce marockého krále ve Fezu.
Tady se po staletí přepřahalo a bylo to ideální místo pro rozvoj koňské medicíny a veteriny
vůbec. Kliniku poznáte podle dlouhých front
lidí se zvířaty, čekajících od brzkého rána na
odbornou pomoc. Klinika totiž funguje díky
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Prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc., vystudovala veterinární lékařství na Vysoké
škole veterinární v Brně, nyní Veterinární
a farmaceutická univerzita Brno, kde působila v Ústavu parazitologie a později
v Ústavu veterinární ekologie a ochrany
životního prostředí. Externě spolupracovala na výzkumných projektech týkajících
se problematiky infekčních a parazitárních
onemocnění hospodářských zvířat, především zoonóz, např. na zahraničních univerzitách v Košicích (Slovenská republika),
Cambridge (Velká Británie), ve Fezu (Maroko), v Pretorii (Jihoafrická republika) a Ulánbátaru (Mongolsko). Od roku 2003 pracuje
na Fakultě tropického zemědělství ČZU
v Praze a je výkonnou redaktorkou časopisu Agricultura Tropica et Subtropica.

donátorům a zapálenému vědeckému týmu.
My jako zahraniční stážisté jsme tam pracovali
prakticky zadarmo, ale byla to cenná zkušenost
právě proto, že jsme viděli nejen klinické projevy nemocí koní (vzteklina, infekční anémie,
hřebčí nákaza aj.), které jsou u nás prakticky vymýcené, a tudíž i znalosti o nich takříkajíc knižní. Setkali jsme se se zcela odlišným prostředím
a s lidmi jiných kultur.
Tehdy mne také začalo hlouběji zajímat
rostlinolékařství. To mě přivedlo ke spolupráci
s jednou mezinárodní farmaceutickou firmou,
pro kterou jsme několik let v kanadském Vancouveru testovali nová veterinární léčiva. Ale
mne to táhlo domů, kde jsem měla rodinu a kořeny. Málo platné, kde se kdo zrodí, tam se také
hodí.
A pak jste se zabydlela na ČZU...
Ano, ale váhu toho přísloví jsem si naplno
uvědomila, až když jsem v rámci českého pilotního projektu zahraniční rozvojové pomoci navštívila Mongolsko, hodně mne inspirovalo v tom, jak si tamní obyvatelé váží matky
Země a energie, kterou jim dává. Oni říkají,
že i když cestujete do zahraničí, máte si na ni
vzpomenout a také máte v cizině usilovně pracovat, abyste místním vynahradili to, že vás jejich matka Země hostí… Jurty jsou otevřeny
všem, místní lidé jsou často velmi chudí, přitom
Mongolsko je novodobý Klondike, těží se zde
zlato a jiné nerosty, což souvisí bohužel i se znečišťováním jejich životního prostředí.
Jak dlouho jste v Mongolsku pracovala?
Během těch sedmi let jsem tam byla asi dvanáctkrát, často třikrát ročně a pokaždé několik
týdnů. Dopoledne se učilo a odpoledne se jezdilo pracovně do terénu. Měli jsme za tři roky
vyškolit 200 specialistů v označování a evidenci
hospodářských zvířat. Zvládli jsme to jen díky
dobré spolupráci s pracovníky ministerstva zemědělství a s univerzitou v Ulánbátaru. Mongolsko je rájem na zemi pro místní obyvatele,

Profesorkou pro obor Aplikovaná zoologie byla Daniela Lukešová jmenována k 1. březnu letošního roku.

Daniela Lukešová: „Mí předci byli malíři a námořníci. Asi proto ráda jezdím na konference pořádané
v přístavních městech!”

ale i pro zhruba 50 milionů hospodářských
kusů zvířat i volně žijící druhy, např. vzácné antilopy dzeren a koně Převalského, vlky, lišky, kozorožce apod.
Kde se vám líbilo víc – v Africe, či v Asii?
Afrika je krásná země, rezonuje s našimi
romantickými sny. První setkání s dobrodružstvím. Asie je rozsáhlá, dýchne na vás ta neuvěřitelně dlouhá historie. Snadno se ztratíte
v labyrintu kultur a jejich historických vazeb.
Afrika je „dur“ a Asie „moll“.

Zdá se, že máte dobrodružnou povahu…
Asi ano… mí předci byli malíři a námořníci.
Jednou, po návratu z Japonska jsem si doma pozorně prohlédla obrázek, který nakreslil jeden
z našich předků, a říkám mamince: „To je Fudži.“ Maminka mi oponovala: „Prosím tě, vždyť
ti naši mariňáci působili v boce Kotorské!“
A pak jsme se podívaly na zadní stranu obrazu
a bylo tam zašlým písmem napsáno: Jokohama
1916. Asi proto ráda jezdím na konference pořádané v přístavních městech! (smích)
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Slavnostní zasedání
vědecké rady

Hlavním bodem programu Slavnostní vědecké rady ČZU, která se konala v pondělí
13. května v univerzitní aule, bylo předání diplomů novým docentům, absolventům
doktorských studijních programů a absolventům kurzů MBA.

J

eště před vlastním aktem promoce rektor prof. Ing. Jiří Balík, CSc., před zraky slavnostního shromáždění a za účasti předsedy akademického senátu Provozně
ekonomické fakulty Mgr. Ing. Pavla Michálka, Ph.D., předal jmenovací dekret nově zvolenému děkanovi PEF Ing. Martinu Pelikánovi, Ph.D.
Novými docenty ČZU se stali: Ing. Josef
Hakl, Ph.D. (FAPPZ), který se habilitoval
v oboru Pícninářství a trávníkářství; Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D. (FLD), který se habilitoval
v oboru Dendrologie a šlechtění lesních dřevin; Ing. Martin Polák, Ph.D. (TF), který se
habilitoval v oboru Energetika; Ing. Petr Vaculík, Ph.D. (TF), který se habilitoval v oboru
Technika a technologie zpracování zemědělž ivá univerzita 2 / 2014

ských materiálů a produktů; Ing. Ivana Tomášková, Ph.D. (FLD), která se habilitovala
v oboru Dendrologie a šlechtění lesních dřevin; Mgr. Jan Vondrák, Ph.D. (FŽP), který se
habilitoval v oboru Ekologie.
Následně rektor prof. Ing. Jiří Balík, CSc.,
předal diplomy také 24 absolventům doktorských studijních programů a kurzů MBA.

Ocenění publikační aktivity
V závěru Slavnostní vědecké rady byli dále
oceněni autoři a autorky článků ve vědeckých
časopisech, které patří mezi nejprestižnější
v oblastech, jichž se týkají. Jedná se o ty časopisy, jež se řadí mezi první 4 % časopisů uváděných v databázi Web of Knowledge

Thompson Reuters podle výše jejich impakt
factoru, a to pouze v oblastech, v nichž vychází
minimálně 50 takových časopisů.
Ocenění převzal Ing. Pavel Horký, Ph.D.,
(foto vlevo) za článek autorů Pavla Horkého,
Karla Doudy, Matúše Maciaka, Libora Závorky a Ondřeje Slavíka pod názvem Parasite-induced alterations of host behaviour in
a riverine fish: the effects of glochidia on host
dispersal. Článek byl uveřejněn v časopise Freshwater Biology, který je s impakt factorem
3,9 třetím v pořadí mezi 100 časopisy v oblasti
Marine & Freshwater Biology.
Dále byl oceněn Ing. Vlastimil Hart,
Ph.D., (foto vpravo) za článek autorů Vlastimila Harta, Petry Novákové, Ericha Pascala
Malkempera, Sabine Begall, Vladimíra Han-
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ABSOLVENTI DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
Jméno

Fakulta 	Obor

Ing. Hana Hrajnohová Gillarová, DiS., Ph.D.

FŽP	Aplikovaná a krajinná ekologie

Ing. Martin Knytl, Ph.D.

FAPPZ	Obecná zootechnika

Ing. Jana Soukupová, Ph.D.

FŽP	Environmentální modelování

Ing. et Ing. Ján Lichý, Ph.D.	PEF

Řízení a ekonomika podniku

Ing. Milič Solský, Ph.D.

FŽP	Ekologie

Ing. Jiří Bauer, Ph.D.

FAPPZ	Obecná zootechnika

Ing. et Ing. Michal Pastorek, Ph.D.	TF	Energetika
Ing. Dagmar Haladová, Ph.D.

FTZ

Zemědělství tropů a subtropů

Ing. Natalia Ishchukova, Ph.D.	PEF	Sector Economics and Economics of Enterprise
Ing. Petra Vyplelová, Ph.D.

FAPPZ	Obecná zootechnika

Ing. Josef Moravec, Ph.D. 	PEF	Informační management
Ing. Jan Bartoš, Ph.D.

FLD	Pěstování lesa

Ing. Stanislav Staněk, Ph.D.

FAPPZ	Speciální zootechnika

Ing. Lenka Němcová, Ph.D.

FAPPZ	Obecná produkce rostlinná

Ing. Abraham Kabutey, Ph.D.	TF	Technika zemědělských technologických systémů
Ing. Oldřich Vojtěch, Ph.D.

FLD	Ochrana lesů a myslivost

Ing. Marek Kouba, Ph.D.

FŽP	Ekologie

Ing. Ondřej Kalivoda, Ph.D.

FŽP	Aplikovaná a krajinná ekologie

Ing. Jitka Satrapová, Ph.D.

FAPPZ	Obecná produkce rostlinná

ABSOLVENTI KURZŮ MBA
Mgr. Ing. Dalimil Čech, MBA; Ing. Jan Fürman, MBA; Ing. Arnošt Kabát, MBA; Ing. Vladimíra Vyhnisová, MBA;
Ing. Martin Zährl, MBA

zala, Miloše Ježka, Tomáše Kušty, Veroniky
Němcové, Jany Adámkové, Kateřiny Benediktové, Jaroslava Červeného a Hynka Burdy
pod názvem Dogs are sensitive to small variations of the Earth`s magnetic field. Článek
byl uveřejněn v časopise Frontiers in Zoology,
který je s impakt faktorem 3,9 druhým v pořadí mezi 151 časopisy v oblasti Zoology.
Ocenění získal také doc. Ing. Jaroslav
Klápště, Ph.D., za článek autorů Atheny D. McKown, Roberta D. Guye, Jaroslava
Klápštěho, Armanda Geraldese, Michaela C.

Friedmanna, Quentina C. B. Cronka, Yousry A. El-Kassabyho, Shawna D. Mansfielda a
Carla J. Douglase s názvem Geographical and
environmental gradients shape phenotypic
trait variationand genetic structure in Populus trichocarpa. Článek uveřejnil časopis New
Phytologist, který je s impakt faktorem 6,736
na šestém místě ze 197 časopisů ve vědecké
kategorii Plant sciences. Doc. Ing. Jaroslav
Klápště v tomtéž periodiku publikoval také
druhý oceněný článek autorů Atheny D. McKown, Jaroslava Klápštěho, Roberta D. Guye,

Armanda Geraldese, Ilgy Porth, Jana Hannemanna, Michaela C. Friedmanna, Wellingtona Muchera, Geralda A. Tuskana, Juergena
Ehltinga, Quentina C. B. Cronka, Yousry A.
El-Kassabyho, Shawna D. Mansfielda, Carla
J. Douglase s názvem Genome-wide association implicates numerous genes underlying
ecological trait variation in natural populations of Populus trichocarpa.
prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.
prorektorka pro vědu a výzkum
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Vyzkoušel prakticky všechny škodovky
a zkouší je průběžně. Ing. Luboš Vlček,
absolvent ČZU, to má jako šéf prodejní
organizace ŠKODA AUTO Česká republika
takřka v popisu práce.

Vyzkoušel prakticky všechny škodovky a zkouší je průběžně. Ing. Luboš Vlček,
absolvent ČZU, to má jako šéf prodejní organizace ŠKODA AUTO Česká republika
takřka v popisu práce.

Je to značka,

kterou mám rád, a chci jí něco
Když se dnes ohlédnete za svojí pracovní
kariérou, jaké rozhodující milníky byste
zmínil?
Dovolte, abych odpověď poněkud rozšířil
a vrátil se trochu více do minulosti. Prvním velkým milníkem pro mě bylo studium na gymnáziu v Ústí nad Labem, kde jsem měl možnost navštěvovat matematicko-fyzikální třídu.
Zdejší profesorský tým, vysoké nároky na nás
kladené a motivující studentský kolektiv, to vše
bylo pro moji budoucnost velmi důležité.
Další zásadním milníkem bylo studium na
univerzitě a následný přechod do praxe, nástup
do ŠKODA AUTO. V průběhu prvních zhruba pěti let mě výrazným způsobem ovlivnili
moji nadřízení, kteří na mě měli vysoké nároky
a tím mě formovali.
Říkáte, že vám vlastně pomohli lidé
s vysokými nároky. Co vám pomohlo přež ivá univerzita 2 / 2014

konávat obtíže a požadavky, s nimiž jste
se setkal během studia a později v práci?
Je to možná můj přístup a zodpovědnost,
kterou mám, myslím, značně rozvinutou. Samozřejmě rodina, která mě vždy podporovala a měla pochopení pro moji práci. Dále lidé,

Vždycky říkám, že chyba
se může stát, ale neměli
bychom ji opakovat.
s nimiž jsem měl možnost pracovat, včetně
mých nadřízených a samozřejmě i trocha toho
štěstí. To je vždy potřeba.
Musel jste se také vyrovnat s nezdary,
které vás přiměly hledat zcela jiné řešení,
jiný přístup?

Nezdary zažil jistě každý. Já se vždy snažil,
pokud už se nějaký vyskytl, nepodléhat panice a především hledat příčiny. Pokud se objeví
dílčí nezdar, nic strašného se neděje. Nic totiž
nezkazí jen ten, kdo nic nedělá. I svým spolupracovníkům říkám, že chyba se může stát, ale
neměli bychom ji opakovat. Musí nám posloužit k poučení.
Co bylo pro vás osobně lákavé na pozici
šéfa prodeje značky Škoda v Česku?
Vracel se ze služeb koncernu Volkswagen do
prostředí, které důvěrně znám. K lidem, kterých
si velmi vážím. Domů se člověk vždycky vrací
rád. Důležitý pro mě byl také vztah ke značce, kterou jsem měl vždy v oblibě, vůči níž cítím zodpovědnost a které chci něco vrátit. Další
věc samozřejmě je, že český trh je pro ŠKODA
AUTO trhem strategickým a klíčovým.
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ňovaly. Tak, aby produktová nabídka pokrývala celé spektrum trhu a vyhovovala specifikům
jednotlivých regionů a zákazníků. Vyrábíme
rozdílné vozy pro jiné skupiny zákazníků a jejich specifické potřeby.
Říká se, že dobrý obchodník musí být
dobrým psychologem… Platí to i o vás?
Ano, obchodník by rozhodně měl být psychologem v tom smyslu, že musí být schopen
velmi přesně rozpoznat potřebu svého zákazníka. Potřeby se liší region od regionu. Co ale
platí obecně bez ohledu na místo a dobu, je, že
zákazník musí dostat špičkové služby. A to nejen v předprodejní a prodejní fázi, ale také v poprodejní, tedy ve fázi servisní. Dobrý obchodník by dle mého názoru měl mít dvě základní
schopnosti: Vycítit potřeby svého zákazníka,
aby mu dokázal nabídnout správný produkt,

Vnímáte určitou vzájemnou konkurenci
mezi vozy jednoho koncernu? Je to podle
vás přínosné? V čem?
V rámci koncernu se vždy snažíme stavět
jednotlivé produkty tak, aby se navzájem dopl-

Máte možnost pracovat s kolegy z mnoha zemí celého světa. Jakých vlastností
si na spolupracovnících nejvíc ceníte?
Začal bych spolupracovníky, s nimiž pracuji
zde, v České republice. Na nich si vážím flexibility, schopnosti přizpůsobit se náročným situacím i upřímné snahy učit se a dále se rozvíjet. Celý koncern Volkswagen zaměstnává přes
570 tisíc lidí a působí prakticky po celém světě.
V rámci koncernu tak máme skutečně velmi internacionální prostředí, kde se prolínají desítky
kultur a přístupů. A to je velký benefit, jednotlivé značky se díky tomu mohou přizpůsobovat
regionálním specifikům a koncern tak dokáže
působit úspěšně a efektivně ve všech regionech
světa. Díky bohatému kulturnímu mixu dokážeme nejlépe chápat potřeby zákazníků v jednotlivých regionech.
Vzpomenete si ještě někdy na vysokou
školu?
Na vysokou školu vzpomínám rád, především na tým lidí a profesorů.

vrátit
Jakou pozici v koncernu má značka Škoda vedle jiných známých značek, jako je
samotný Volkswagen, Audi či Seat?
Dnes má koncern Volkswagen celkem dvanáct značek. Pokud se budeme bavit o kvantitativních ukazatelích, pak je ŠKODA AUTO
z hlediska objemu prodaných vozů třetí největší značkou koncernu. Z kvalitativního hlediska
je Škoda, jako česká značka s dlouhou historií,
přínosem pro celý koncern Volkswagen, především co se inovací a přístupu k řešení, nejen
technických výzev týká. Tradice ale není vše,
i Škoda se musí vyvíjet, měnit a zvyšovat svoji
výkonnost doma i na všech zahraničních trzích.

Český zákazník je velmi pragmatický. Mnohem více kalkuluje a počítá v porovnání se zákazníky z Číny, je to velmi racionálně uvažující
zákazník. Čínský zákazník je zase velice náročný na služby, je emotivnější, vyhledává nové
trendy a je daleko více otevřený nabídce technologií i luxusu, za který je ochoten zaplatit.
Očekávání zákazníků ze zemí západní Evropy je do značné míry podobné očekávání českého zákazníka. Pokud se bavíme o automobilovém trhu, ten v České republice je velice
vyspělý a konkurenceschopný a co do nároků
a požadavků zákazníků je naprosto srovnatelný
se západní Evropou i Čínou.

a být také servisně orientován, aby zákazníkovi
uměl nabídnout prvotřídní služby. Jen tak zůstane zákazník loajální a bude nadále rád součástí „rodiny“.
V čem se my Češi lišíme třeba od Číňanů
nebo od obyvatel západní Evropy, kde
jste také byl zodpovědný za prodej škodovek?

Jak vás vysoká škola připravila na nároky pracovního života?
Vysoká škola mě připravila teoreticky, vnímal jsem ji jako velmi dobrou přípravu pro
vstup do života. Úspěch v praxi však vždy závisí především na snaze a schopnostech. Měl
jsem možnost studovat v kolektivu výborných
kolegů a pedagogů. Zkušenost s týmovou spoluprací a vzájemnou podporou pro mě byla do
života velmi důležitá. To jsem si odnesl z vysoké školy.

Ing. Luboš Vlček (*1967) vystudoval ekonomiku na Vysoké škole zemědělské v Praze.
Po absolvování stáže v Německu nastoupil v roce 1992 do Škody. Působil na řadě pozic
v oblasti prodeje a marketingu. Postupně se věnoval analýze trhů, prodeji náhradních dílů
a příslušenství. V roce 2003 přešel do Volkswagenu, kde řídil region zámoří. Následně odpovídal za prodeje vozů Škoda v regionu západní Evropy, v letech 2012 až 2013 působil v Číně
jako výkonný ředitel prodeje a marketingu skupiny Volkswagen. V roce 2013 byl povolán do
TOP managementu koncernu Volkswagen. Šéfem prodejní organizace ŠKODA AUTO Česká
republika se stal v lednu 2014. Je ženatý, má tři děti. Mezi jeho záliby patří rodina, zahrada,
cestování a sport (lyže, kolo).
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Až se jednou
podívám zpátky,
chci si říct: Povedlo se to
„Vztah k politice a k drogově závislým je v mnohém
podobný,“ říká s nadsázkou místopředseda
Poslanecké sněmovny PČR, terapeut a absolvent ČZU
Ing. Jan Bartošek.
Přes deset let jste pracoval s drogově
závislými. Co vás k této práci přivedlo?
Lákala mě práce s lidmi. Do komunity
jsem nastoupil jako laický terapeut. Začínal
jsem jako koterapeut spolu se zkušenějšími
kolegy a tím jsem se učil porozumět filozofii
léčby v komunitě a přitom si dodělával potřebné vzdělání.
Terapeutická komunita Podcestný Mlýn je
léčebné zařízení pro lidi závislé na nealkoholových typech drog, především heroinu a pervitinu. Lečí se zde lidé, kteří dosáhli osmnácti
let a kteří nebyli schopni zvládat nároky běžného života a potřebovali odbornou pomoc.
Klienti v rámci terapie zpracovávají svůj osobní příběh, traumata, která si s sebou nesou, aby
byli schopni přeskládat svoji osobnost a znovu
zvládat každodenní životní situace.
Říkáte, že klienti musejí přeskládat svoji
osobnost...
Ano, musejí přeskládat strukturu sebe
sama. Jestliže si vlastním chováním ubližujete, jestliže prakticky nemáte vládu nad svým
chováním a ubližujete si, a chcete to změnit,
stojíte před otázkou: „Co bych měl dělat jinak?
V čem bych se měl změnit, abych se nevracel k sebedestruktivnímu jednání?“ Jdete tak
s klientem historií jeho života, rozebíráte, co
prožil, co ho poznamenalo. Obecně vždycky
ž ivá univerzita 2 / 2014

docházíme k tomu, že v nějaké životní etapě
neměl dostatek lásky.
Jak byly vaše léčebné postupy úspěšné?
Úspěšnost je těžko definovatelná. Pokud
klient bral heroin a páchal majetkovou trestnou
činnost, pak přišel do komunity a dnes si jednou dvakrát týdně zakouří marihuanu, ale má
práci a stará se o rodinu, je to úspěch? My jsme
byli součástí dlouhodobé studie, z níž vyplynulo, že z klientů, kteří nastoupili do léčby, ji řádně
dokončily dvě třetiny. Z nich 75 procent trvale
abstinovalo a zapojilo se do normálního života.
Tyto výsledky byly srovnatelné s jinými léčebnými komunitami. Osobně považuji komunity za velmi efektivní. I když pochopitelně se ve

Naučil jsem se
dvěma věcem. Respektu
k jinakosti a úctě k řádu.

výsledcích odráží i to, na jakou klientelu se daná
komunita zaměřuje. Situace v komunitě lidí
deset patnáct let závislých na tvrdých drogách
s opakovanou zkušeností z kriminálu i z neúspěšných léčebných pokusů je velmi náročná.

Co jste si z této práce odnesl pro sebe?
Čemu jste se naučil?
Hodně mi daly kurzy dramaterapie. Prošel jsem řadou výcviků, při nichž jsem se dozvěděl hodně o sobě. A hlavně jsem se naučil
dvěma věcem. Předně respektu k jinakosti, jak
se říká, každý jsme střelený, ale jinak trefený.
A také úctě k řádu. Drogově závislí klienti žijí
bezhraniční život. V terapeutické komunitě
jsem zažil, jak život, má-li mít smysl, potřebuje vnitřní řád. Řád pomáhá udržet hranice
a ty znamenají bezpečí. Je důležité vědět, že sám
v sobě jsem v bezpečí a mohu je předávat lidem kolem sebe. V tom vidím velký přínos
i pro sebe samotného.
Změnilo to vaše priority, přístup k životu?
Nelze pracovat jako terapeut a sám se neměnit. Už jsem zmínil, že psychoterapeutické
výcviky člověka změní, a podobně, když se dotýkáte životních příběhů druhých, chtě nechtě
se vypořádáváte i se svým vlastním příběhem.
Kolikrát poznáváte sám sebe v příbězích klientů a jsou momenty, kdy si jako terapeut uvědomíte, že i ve vašem životě jsou příběhy, které
potřebují ošetření, zpracování…
Změnila tedy psychoterapie vaše životní
priority?
Ano a hodně.
A můžete být konkrétnější?
Přivedla mě k zakomponování velké míry
pokory do života. Za velký dar považuji vědomí, že náš život je krátký a je důležité, když
se jednou podívám zpátky, abych si mohl říci:
Povedlo se to. Nestačí si život užít, stojí za to,
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aby po nás zůstalo dobré dílo. Rozhovory s klienty mne přivedly k poznání, že to nejcennější
jsou dobré mezilidské vztahy. Mnohé z toho,
co máme, pomine, ale mít kolem sebe lidi, jimž
můžeme věřit a mezi kterými je nám dobře, je
k nezaplacení.
Zprvu jste mluvil o pokoře a teď myslím
mluvíte spíš o odpovědnosti…
Ano, odpovědnost je jakýsi navazující druhý krok…
V čem vám pomohlo porozumění sociální
dynamice ve skupině?
Naučilo mě to, že prevence je vždy lepší než
následné hašení požáru a že sociálně patologické jevy jsou důsledkem nedostatku lásky
a pochopení. Jestliže společnost nedocení význam rodiny, toho, že každý člověk potřebuje
domov, bude v odpovídající míře čelit sociálně
patologickým jevům.
Mluvíte hodně o vztazích, o lásce, taková
slova bych od politika vlastně nečekal.
Co mají politika a práce s drogově
závislými společné?
Myslím, že postavení politiků ve společnosti je podobně mizerné jako postavení drogově závislých. (smích) Zatímco klienti se svých závislostí a povahových zvláštností
chtějí ovšem zbavit, mnozí politici si jich naopak užívají… Každý politik se musí rozhodnout, jaký styl politiky bude realizovat. Pro mě
je politika stejně jako život v komunitě o pravidlech a o respektu a také o bazální důvěře, že
nám v posledku jde o společnou věc. Je otázkou, do jaké míry tento můj náhled souvisí
s tím, že ve vrcholné politice jsem jen krátce. Ale opravdu jsem přesvědčen, že způsob,
jakým se vede vrcholná politika, se promítá
do toho, jak se lidé chovají a jak se žije v této
zemi.
Jste politik, dlouholetý sociální
pracovník, a přitom jste vystudoval
Zemědělskou fakultu Jihočeské
univerzity a Institut vzdělávání
a poradenství ČZU. Co jste chtěl
původně dělat?
Můj život provázejí dvě hlavní
témata. Jednak silný vztah k přírodě, mimo jiné jsem rybář, a jednak
vztah k výchově dětí a mládeže.
Už na základní škole jsem měl
včely a jezdil jsem jako asistent a posléze vedoucí na
dětské tábory. Když jsem se
rozhodoval, co budu studovat, převážila láska k přírodě.
Pak ale došlo k zásadnímu

zlomu. Když jsem nastoupil na civilní službu po absolvování Jihočeské
univerzity, prožil jsem rok a půl
na interním oddělení v nemocnici v Dačicích. Tam jsem se
setkával s kritickými okamžiky v lidských osudech
včetně odchodů lidí z tohoto světa. Sice jsem potom
nastoupil do zemědělství,
ale čím dál víc jsem si uvědomoval, že doma jsem mezi
lidmi, v sociální či pedagogické oblasti. Proto jsem si také
vybral studium na ČZU.
Měli jsme velmi dobré učitele, rád na ty roky vzpomínám. Už
jsem měl za sebou nějakou praxi.
Pozitivní bylo, že pedagogové
měli nadhled a pochopení pro diskusi s námi. Právě přístup k nám
studentům, založený na tom, že je
třeba zaujmout, nadchnout a do určité
míry pobavit, jsem si odnesl jako důležitou zkušenost do svého dalšího profesního
života.

Ing. Jan Bartošek (*1971) vystudoval Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích a Institut vzdělávání a poradenství na ČZU. Od
roku 2000 pracuje v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn u Dačic. Dlouhodobě se věnuje dramaterapii. Je předsedou Asociace dramaterapeutů České republiky a také externím pedagogem na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2013 byl
zvolen do Poslanecké sněmovny PČR a stal jejím místopředsedou.
Je ženatý a má dva syny.
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Systém povrchového mulčování přispívá
ke stabilizaci výnosů brambor
a k produkci bezpečných hlíz
pro konzumní účely.

Mulčování

brambor

„živým“ či „mrtvým“ materiálem

K

atedra rostlinné výroby FAPPZ se významně podílí na transferu nových výzkumných poznatků do zemědělské prvovýroby na úseku pěstování řepky, máku, sóji,
jarního ječmene, cukrovky, brambor, chmele
a ekologického zemědělství. Je tomu také díky
Výzkumné stanici v Praze-Uhříněvsi s ekologicky certifikovanou plochou, pokusům na
další Výzkumné stanici FAPPZ v Červeném
Újezdě a díky spolupráci se zemědělskými
podniky.
Navržený systém povrchové aplikace mulčovacích materiálů při pěstování brambor byl
dosažen na základě výzkumnému projektu
MZe ČR, NAZV QH82149 „Půdoochranné pěstitelské systémy u brambor se zaměřením na kvalitní ekologickou produkci na
orné půdě“. Podpora a realizace tohoto projektu umožnila ověřit výzkumnou hypotézu
ekologicky příznivé technologie u brambor
a inovovat tak pěstitelskou technologii s cílem
minimalizovat dopady hlavních škodlivých
činitelů. Ekologicky šetrné systémy hospodaření se z hlediska kvality a bezpečnosti snaží zvýšit vnitřní kvalitu hlíz, udržet hygienicko-toxikologickou bezpečnost, a produkovat
biologicky plnohodnotné brambory.
Podle dostupných informací a nynějších
ž ivá univerzita 2 / 2014

možností využití mulčovacích prostředků se
ověřovaly alternativy, které lze bez větších
problémů začlenit mezi agrotechnická opatření při pěstování brambor (sláma, travní řezanka či mulčovací textilie, biodegradabilní
fólie).
Ekonomicky příznivější variantou je využívání rostlinných materiálů, a to s možností
lokální aplikace (s cílem zmírnit vodní erozi,
a tím i degradaci půdy) či plošné aplikace, která
přináší i další významné benefity (zejména do
podmínek, kde je omezeno použití herbicidů
či insekticidů, např. v systému ekologického
hospodaření). Navržené postupy tedy rozšiřují
i možnosti výběru technologií u brambor v oblasti snížení eroze, neboť systém povrchového
mulčování vyhovuje standardu GAEG 2.

Nová metodika
Navržené inovace a výsledky projektu jsou iniciačním impulzem pro zvýšení ploch brambor
v těchto systémech hospodaření. Proto byla
vytvořena metodika „Začlenění systému povrchového mulčování do technologie pěstování
brambor“, která je první souhrnnější příručkou o využití systému povrchového mulčování
u brambor určená pro poradenské složky a pro

ekologicky i konvenčně hospodařící zemědělce. Certifikovaná metodika předkládá a primárně řeší problematiku stabilizace a zvýšení
produkce brambor v podmínkách ekologického zemědělství, která současně zachovává
či snižuje potřebu přímé ochrany porostů (tj.
snižuje spotřebu přípravků na ochranu rostlin), neboť zavedením systému povrchového
mulčování u brambor lze realizovat i pozitivní
změny týkající se možnosti regulace mandelinky bramborové a plevelů.
V podmínkách, za kterých nelze použít
konvenční insekticidy, se aplikace rostlinného
mulče ukazuje jako vhodný doplněk pro regulaci výskytu tohoto škůdce na porostech brambor. V tomto směru jsme využili i možnosti
nových biopesticidů a zhodnotili je z hlediska účinnosti a vlivu na vnitřní kvalitu hlíz, neboť zavedení nových postupů či přípravků, byť
ekologických, může ovlivnit konečnou kvalitu
hlíz. Pro celkové zhodnocení tohoto systému
(i ekonomické) je nutno brát v úvahu skutečnost, že aplikace rostlinných mulčovacích materiálů může pozitivně ovlivnit i výnosy následné plodiny (dodávkou lehce rozložitelné
organické hmoty do půdy).
Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
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Point One
Podnikatelský
inkubátor
V říjnu letošního roku
se v prvním patře na
kolejích F slavnostně
otevřou prostory
podnikatelského
inkubátoru Point One
na ČZU. Jeho prostory
budou určeny všem
studentům
a absolventům ČZU,
kteří mají dobrý
podnikatelský nápad
a chtějí začít podnikat.

K

tudenti již měli šanci se o Point One
dozvědět na dubnových „Kick Off“ akcích. Jejich účastníci se zde mohli setkat s lidmi, kteří to v podnikatelské sféře už
někam dotáhli, s kreativci, co ukazují, jak se
na svět dívat z různých úhlů pohledu, s lidmi,
kteří vytvářejí podporu start-up projektů, nebo
s těmi, co se do podnikání právě vrhli po hlavě.
Semináře provázely diskuse, v nichž první odvážlivci z řad studentů ČZU konzultovali své
nápady.
Mezi přednášejícími byl např. Jakub Rož,
mladý podnikatel, jenž se svým produktem
Můj školní sešit vydělal svůj první milion již
v sedmnácti letech, nebo Michal Andera, jenž
studenty učil kreativitě v byznysu za pomoci
netradičních metod, které si účastníci ihned
vyzkoušeli. Další akce nesla název „Od nápadu k podnikání“ a o tom, jak přetvořit nápad
v úspěšný byznys, se tu mluvilo s Martinem
Kešnerem, zakladatelem projektu Vodafone
Nápad roku, s Adamem Kočíkem, zástupcem

J&T Ventures, a Janem Kolaříkem, spoluzakladatelem firmy Mixturam.

Co je inkubátor?
Cílem inkubátoru Point One je pomoci mladým lidem, aby se postavili na vlastní nohy,
přispět tak k rozvoji udržitelného malého
a středního podnikání v České republice. Zařízení bude začínajícím podnikatelům nabízet
společenskou a konferenční místnost, kuchyňku a kancelářské prostory.
Členové Point One zde však naleznou především metodickou podporu od zkušenějších
kolegů. Budou mít možnost vybudovat si vlastní síť kontaktů, najít chybějícího člena do týmu,
účastnit se tematických workshopů, konzultovat svoje nápady, sjednat si zde pracovní schůzky či založit sídlo nově vzniklé firmy.
Inkubační program je navržen do tří měsíčních modulů, které se budou v upravených
verzích opakovat. V první části modulu se začínající podnikatelé budou učit, jak prezentovat
svůj nápad veřejnosti, jak se vypořádat s prvními nástrahami v podnikání a jak efektivně
pracovat v týmu. Druhá část se bude věnovat
přednáškám a workshopům, které se budou
zabývat problematikou založení firmy, tvorby
byznys plánů a jejich validace. Poslední modul
členům nabídne poradenství z oblasti financí
a investic a dále workshopy na téma strategie
podniku a marketing.
Pro týmy žijící v inkubátoru delší dobu, jejichž potřeby se od těch začínajících liší, budou
k dispozici jednou měsíčně tematické konzultace se zkušenými mentory.
Ing. Gabriela Jirátová
CITT

Je čas se přihlásit
První výběrová řízení budou probíhat v průběhu příštích měsíců na základě předloženého podnikatelského záměru a následného pohovoru. Vstoupit do inkubátoru bude
možné ve třech termínech každý rok, nicméně žádosti lze podávat během celého roku.
Po uzavření smlouvy a zaplacení členského
příspěvku mohou týmy začít využívat služeb
inkubátoru. Vždy po třech měsících dojde
k evaluaci a oboustranně se podá návrh na
ukončení/prodloužení smlouvy. Plánovaná
maximální doba inkubace je 1,5 roku.
Podnikatelský inkubátor Point One najdete na Facebooku https://www.facebook.
com/pages/Point-One/571713122936569
a webu www.pointone.czu.cz.
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ČZU aktivním partnerem IPn Kvalita
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů hostila 6. května seminář
s názvem Jak rozvíjet kvalitní vysokoškolské vzdělávání – zkušenosti a doporučení.
Seminář byl součástí závěrečných aktivit končícího individuálního projektu národního
Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání.

P

rojekt si kladl za cíl navrhnout a pilotně
ověřit národní systém pro zajišťování
a komplexní vnitřní a vnější hodnocení kvality na všech typech institucí terciárního vzdělávání (vysokých škol) včetně návrhu
na institucionální zabezpečení a provozování
tohoto systému. Výstupy projektu by měly poskytnout sjednocené metodiky jak samotným
vysokým školám, tak podkladové materiály
k reformě systému jejich financování nebo
k novelizaci vysokoškolského zákona včetně
oblasti akreditace studijních programů.

Potřebujeme standardy
Základní filozofii projektem navrhovaných
postupů lze shrnout takto: chci-li posuzovat
kvalitu určitého procesu, musím nejprve disponovat standardem, se kterým budu proces
porovnávat. Tyto standardy mohou být do
značné míry jedinečné pro jednotlivé instituce
i procesy, měly by však vycházet z obecně přijímaných standardů „dobré praxe“. Zajišťování
kvality je nikdy nekončící proces, jenž postu-

ž ivá univerzita 2 / 2014

puje po spirále: nastavení standardů – realizace
procesů v souladu s tímto nastavením – hodnocení dosažených výsledků – přijetí opatření
na úrovni řízení procesů i samotných standardů – realizace procesů...
FAPPZ se podílela na řešení dílčí aktivity 1A „Stanovení cílů pro zabezpečení kvality
v oblasti vzdělávání“ – zastoupením v koordinačním týmu a účastí při ověřování metodických výstupů aktivity v podmínkách fakulty. Uvedená aktivita 1A byla zaměřena na
standardizaci vlastního vzdělávacího procesu.
Navazovala jak na dříve nastavené parametry
národního kvalifikačního rámce, tak na evropské a světové zkušenosti a trendy i na aktuální
poznatky vysokoškolské pedagogiky. Národní
kvalifikační rámec ukotvil v našem systému
terciárního vzdělávání princip orientace na
studenta, na jím dosahované „výstupy z učení“.
Definice těchto standardů je však jen prvním, byť klíčovým krokem v zajišťování kvalitního vzdělávání. Dalšími úhelnými kameny
pak jsou způsoby vzdělávání a způsoby hodnocení dosahovaných výsledků. Jejich nastavení

by mělo vycházet z několika základních skutečností: trvalé znalosti a dovednosti přináší pouze hloubkové studium orientované na porozumění, nikoli memorování; studující se učí to, co
opravdu dělají; studující volí mezi povrchním
a hloubkovým studiem podle toho, co se hodnotí; neopomenutelnou funkcí hodnocení je
i poskytování průběžné zpětné vazby studujícím, nejde tedy jen o závěrečné známkování.
Je evidentní, že výstupy z učení, způsoby
vzdělávání a hodnocení tvoří úzce provázaný
celek. Současně je třeba pamatovat i na návaznosti v rámci vzdělávací soustavy: např. vztah
předměty – obor – stupeň vzdělávání nebo
vztah předmětu na výstupy z učení dosažené
v dřívějším studiu vůči předmětům navazujícím.
Pilotní implementace na deseti fakultách
napříč republikou potvrdila řadu aspektů, kterými navržená doporučení mohou významně
přispívat ke zvyšování kvality vzdělávání. Podrobnější informace najdete na adrese kvalita.
reformy-msmt.cz nebo u autora textu.
doc. Ing. Radko Rajmon, CSc.
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Sýce rousné pozoruje
inteligentní budka
Letos poprvé mají odborníci možnost sledovat chování
chráněných sov sýců rousných v Krušných horách pomocí
nové monitorovací budky pro jejich hnízdění.

B

udka je uvnitř vybavena dvěma průmyslovými kamerami, pohybovým
senzorem, snímači teploty a čtečkou
čipových kódů, kterými jsou sýci označeni. Vše
ovládá řídicí jednotka s procesorem. Přírodovědcům to umožňuje zmapovat život sýců během hnízdění. Sýci jsou na pozorování vhodní,
protože s oblibou využívají právě umělá hnízda. S jejich pozorováním v Česku odborníci začali už v roce 1999, tehdy bez použití techniky.

První zařízení na bázi fotopastí začali využívat
v roce 2004.
Nápad na vznik inteligentní budky se zrodil před dvěma lety. Na ČVUT dali dohromady
monitorovací systém včetně řídicího software.
Dřevěné skříně pak vytvořili truhlářští učni
z Litvínova. Unikátnost zařízení spočívá v tom,
že zaznamenává jen akci, tedy když samec vlétne do budky s potravou pro samici a mláďata.
„Velice nám to usnadňuje práci, nemusíme se

Markéta Zárybnická: „Přesně poznáme, jak často
a hlavně čím se krmí mláďata, kamera zaznamená
každou akci v budce.“

probírat nekonečnými hodinami záznamu, kdy
se v hnízdě vlastně nic neděje,“ říká vedoucí
projektu Markéta Zárybnická. Sofistikované
zařízení by se příští rok mělo ještě vylepšit o záznam zvuku a časem možná i o on-line připojení k internetu.
Vývoj a výroba prvních čtyř inteligentních
budek přišly na téměř půl milionu korun. Financování si rozdělily ČVUT, ČZU a Fakulta životního prostředí ČZU. „Ta nám poskytla
grant na tři roky pozorování,“ uvedla šéfka projektu. O další peníze má zažádáno u Grantové
agentury ČR.
O české budky projevili zájem ve Finsku,
kde sídlí největší populace sýců v Evropě. „Tam
také provádějí výzkum, ale nemají takové technické vybavení,“ řekla Zárybnická. Počet těchto malých sov se ve Skandinávii snižuje. Naopak v ČR je populace sýců prakticky ustálená
a vykazuje spíše mírný nárůst. Vědci nyní pozorují tři budky, ve kterých se sýci uhnízdili. Jejich
počet v Krušných horách odhadují na 150 až
200 párů.

Celouniverzitní interní grantová agentura ČZU v Praze (CIGA)

P

odmínky k podání a postup realizace žádosti o přidělení grantu
v rámci soutěže se řídí příslušnými ustanoveními Statutu CIGA,
který je dostupný na adrese http://ga.czu.cz/, pokud nejsou podmínky pro podání žádosti do soutěže upřesněny v tomto vyhlášení.
Žádosti o přidělení grantu se přijímají v termínu od 1. října 2014
do 31. října 2014 v elektronické podobě prostřednictvím aplikace na
adrese http://ga.czu.cz/ a v jednom tištěném exempláři opatřeném
originálními podpisy navrhovatele a spolunavrhovatelů. U žádostí,
u nichž je navrhovatelem projektu student doktorského studijního
programu, musí být tištěný exemplář žádosti podepsán i garantem
navrhovatele projektu. Žádosti o přidělení grantu zaslané po termínu podávání žádostí nebo žádosti bez patřičných formálních náležitostí nebudou do soutěže zahrnuty.

Žádost o přidělení grantu má – v souladu s čl. 6 odst. 4 Statutu
CIGA – tyto náležitosti: základní údaje o projektu; požadované finanční prostředky v sumě a v členění podle pracovišť navrhovatele
a spolunavrhovatelů; podrobné zdůvodnění požadovaných finančních prostředků členěné podle pracovišť navrhovatele a spolunavrhovatelů; zdůvodnění návrhu podle formulářem předepsaných bodů
a formulovanou koncepci řešení v souladu s článkem 5 odst. 2 Statutu CIGA; plánované výstupy projektu (včetně předpokládaných publikačních výstupů). Zadávací dokumentace s podrobnými pokyny
pro vyplňování žádosti bude zveřejněna na adrese http://ga.czu.cz/.
prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.
prorektorka pro vědu a výzkum

1818

Nejlepší absolventi
obdrží ceny
Také v letošním akademickém roce ceny ministrů a cena
rektora symbolicky vyjádří respekt akademické obce ke
studentům, kteří dosáhli mimořádných výsledků.
Ceny ministra životního prostředí
Náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský ocení nejlepší absolventy navazujících magisterských studijních programů
na ČZU za vynikající diplomové práce s přínosem pro životní prostředí. Hlavním kritériem
výběru je přínos diplomové práce pro ochranu
životního prostředí, dále pak vědecká hodnota
a formální stránka práce. Výběr diplomových
prací pro udělení Ceny ministra je v kompetenci vedení jednotlivých fakult ČZU. Cena
bude udělena vždy jednomu absolventovi
z každé fakulty ČZU.
Ceny budou předány v rámci slavnostních
promocí v pondělí 23. června v univerzitní

aule. Součástí Ceny ministra je finanční ocenění, které v tomto akademickém roce činí 15
tisíc Kč pro každého z oceněných absolventů.

Cena ministra zemědělství
Již třetím rokem budou také předány Ceny
ministra zemědělství za vynikající diplomové
práce s významným přínosem pro praxi v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a ochrany krajiny a přírodních zdrojů.
Výběr oceněných diplomových prací zajišťují jednotlivé fakulty. Ze všech fakult ČZU je
oceněn jeden absolvent. Kromě přínosu diplomové práce pro zemědělskou a lesnickou praxi je hodnocena vědecká hodnota i formální
stránka diplomové práce.
Ceny předá ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka v rámci slavnostních promocí v úterý 17. června. Součástí ceny je finanční ocenění

ve výši 15 tisíc Kč pro každého z oceněných
absolventů.

Cena rektora
Již tradičně budou také předány Ceny rektora
za vynikající diplomové práce. Hodnocen je
zejména odborný přínos a vědecká hodnota
oceněné diplomové práce. Oceněno je každoročně třicet absolventů, počet ocenění je proporčně rozdělen mezi jednotlivé fakulty.
Výběr diplomových prací zajišťuje vedení
jednotlivých fakult. Ceny jsou předávány
v rámci slavnostních promocí jednotlivých fakult. Součástí ceny je i finanční ocenění ve výši
10 tisíc Kč pro každého z oceněných absolventů.

Novinky ze světa Informačních technologií
Moje ČZU
Moje ČZU je oficiální mobilní aplikace pro studenty, zaměstnance
a návštěvníky České zemědělské univerzity v Praze. Aplikace je určena pro mobilní operační systémy Android a iOS a je možné ji zdarma stáhnout na Google play / App Store (odkazy na stažení jsou na
http://www.bsl.cz/mojeczu). Aplikace obsahuje moduly pro různé
oblasti použití. Nyní jsou dostupné moduly UEP, Menza, FoodPoint
a Váš názor, další moduly se připravují. Některé moduly pracují s uživatelskými daty, a proto vyžadují autorizaci – přihlášení uživatelským
jménem a heslem. Jedná se o stejné údaje, které používáte např.
k přihlášení ke svému studentskému účtu.

Univerzitní informační systém
Česká zemědělská univerzita v Praze získala v rámci Centralizovaného rozvojového projektu společně s MENDELU v Brně a VŠE v Praze
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licenci UIS, což je studijní informační systém Mendelovy univerzity
v Brně. V současné době provádí společnost IS4U, s. r. o., která byla vybrána v zakázce malého rozsahu, „Implementační studii zavedení Univerzitního informačního systému“. Cílem této studie je popis studijních
podmínek a souvisejících faktorů relevantních pro posouzení možnosti zavedení UIS na ČZU a rozhodnutí o proveditelnosti implementace
a následného provozu UIS v prostředí ČZU v Praze. V roce 2014 se
jedná o převod agend stávajících informačních systémů IS Studium,
IS Badis a E-doktorand. Změna vychází z potřeby sjednotit stávající roztříštěné a málo kompatibilní systémy naší univerzity a také
z nespokojenosti s komunikací dodavatelů v současnosti využívaných externích informačních systémů, jakož i z aktualizace „Dlouhodobého záměru ČZU pro rok 2014“. Řízení projektu pod záštitou
prorektora po strategii a informační systémy provádí Středisko řízení
projektů IKT na OIKT a mediální podporu pak oddělení komunikace
ČZU v Praze.
Ing. Jiří Mach
OIKT

Naše heslo „jsme živá univerzita“ se projevuje
i v každoročně inovované nabídce
studijních oborů.

Nové obory na ČZU
FAPPZ: Rybářství a akvaristika
Na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů se otevírá nový studijní bakalářský obor Rybářství a akvaristika. Obor se
zabývá sladkovodním i mořským prostředím
ve vztahu k lidským aktivitám. Soustřeďuje se na akvakulturu v celosvětovém měřítku,
hospodaření na volných vodách a akvaristiku.
Obor je založen na přírodovědném a zootechnickém odborném základu, který je zásadní
pro následující praktické zaměření. Výuka je
tvořena biologickými a zootechnickými disciplínami, na které navazují profilující předměty, doplněné významným podílem praktických
cvičení, terénních výjezdů, exkurzí a praxí v rybářských a akvarijních provozech.
Obor je koncipován tak, aby absolventi nacházeli své budoucí uplatnění v rybářské
a akvarijní chovatelské praxi, u uživatelů rybářských revírů, v managementu tekoucích
vod, potravinářském průmyslu, obchodu, v rybářském výzkumu, státní správě a školství.

PEF: Business Administration
Na Provozně ekonomické fakultě bude tento obor již sedmý mezi obory vyučovanými
v anglickém jazyce a čtvrtý navazující magisterský. Tento obor je však jako první koncipován pro studenty samoplátce. Poplatek bude
tvořit 80 000 Kč za každý rok studia, pro studenty z EU pak 35 000 Kč. Otevření oboru
reaguje na velký zájem o studium stejnojmenného bakalářského oboru v anglickém jazyce
Business Administration, kde se letos přihlá-

silo ke studiu 240 uchazečů, z toho převážná
většina jsou studenti ze zahraničí. Předpokládáme, že i navazující magisterský obor bude
rychle rostoucím oborem, o který projeví velký
zájem především zahraniční studenti. Obor je
zaměřen na přípravu studentů pro výkon podnikatelských činností.
Absolventi se budou dobře orientovat při
správě a řízení všech typů podniků, především
pak mezinárodních a nadnárodních, v podmínkách tržního prostředí České republiky,
Evropské unie i v dalších světových regionech.
Kombinace oboru podnikání a administrativa
s anglickým jazykem znamená pro absolventy
významnou konkurenční výhodu na trhu práce.

FLD: Konzervace
přírodnin a taxidermie
Nový tříletý bakalářský studijní obor Fakulty lesnické a dřevařské Konzervace přírodnin
a taxidermie je konstruován tak, aby poskytoval
bakalářské univerzitní vzdělání v oblasti uchovávání přírodnin (rostlin, hmyzu) a taxidermie – čili v umění preparace živočichů (bezobratlých i obratlovců), dále v jejich prezentaci
odborné i široké veřejnosti (tvorba expozic)
a jejich následné správě a údržbě. Navrhovaný obor se bude detailně zabývat biologickými,
technickými, ekonomickými i právními aspekty tohoto odvětví. Z velké části bude zaměřen
především na praktické získávání zkušeností
a zdokonalování v konzervaci přírodnin
a v preparátorských metodách (taxidermii).
Studijní obor si klade za cíl profilovat absolventy, kteří budou na trhu práce schopni za-

stávat funkce kurátorů sbírek, odborných
preparátorů přírodnin, organizátorů výstav
a muzejních expozic na národní i mezinárodní úrovni. Mohou rovněž najít uplatnění na
středních a základních (i vysokých) školách
přírodovědného zaměření, kde mohou udržovat historické sbírkové materiály, připravovat
nové materiály pro výchovu a vzdělávání mladé generace.

FŽP: Landscape Planning
Navazující magisterský obor Landscape
Planning vyučovaný v anglickém jazyce na
Fakultě životního prostředí je anglickou verzí
českého oboru Krajinné a pozemkové úpravy,
otevřenou z důvodu inovace a rozšíření nabídky studijních programů, která odráží požadavky českých i zahraničních studentů.
Smyslem oboru je poskytnout studentům všestranné vzdělání v oblasti řešení problematiky
produkčních a mimoprodukčních funkcí krajiny, protierozní ochrany a celkové obnovy krajiny necitlivě využívané v minulých letech, především ve druhé polovině 20. století.
Absolventi oboru získají potřebnou kvalifikaci pro projektování pozemkových úprav
(resp. pro získání autorizačního oprávnění)
i pro působení ve veřejné sféře, především na
pozemkových úřadech, ale též v rámci dalších
dotčených oborů všech stupňů státní správy
a samosprávy. Kvalifikace studentů zahrnuje
veškeré ekonomické, ekologické, právní i sociální aspekty oboru. 

ž ivá univerzita 2 / 2014

ČZU je otevřená

i pro studenty se speciálními potřebami
Každý člověk má právo na svobodnou volbu povolání a na přípravu, aby je mohl
vykonávat. Takové je východisko řady rozvojových projektů na ČZU zaměřených
na podporu osob s postižením a znevýhodněním.

V

Osoby se speciálními potřebami mají
stejné právo inkluze do procesu vysokoškolského vzdělávání a právo podle
svých schopností získat vysokoškolskou kvalifikaci, která usnadní jejich sociální a profesní integraci. Je tedy povinností vysokých škol
a univerzit poskytovat uchazečům o studium
a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami takové poradenské služby, podporu
nebo úpravy studia a prostředí, jejichž cílem je
kompenzace důsledků postižení projevujících
se v akademickém životě.

Poradenské středisko
Na podzim roku 2006 bylo zřízeno Poradenské středisko podpory studia osob se speciálními potřebami při IVP ČZU a jeho prostřednictvím pracovníci IVP začali poskytovat
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jišťována v areálu ČZU v Suchdole (kolej F
– místnosti v přízemí, bezbariérový přístup)
každou středu od 9 do15 hodin a také dle potřeby v jiném vyžádaném čase v areálu Institutu vzdělávání a poradenství v Malé Chuchli
nebo v Poradenském středisku v Suchdole.

Tým pracovníků střediska
konzultace, speciálně pedagogickou poradenskou podporu a odborné intervence i kariérové poradenství uchazečům o studium a studentům ČZU se speciálními vzdělávacími
potřebami. Pracovníci poradenského střediska poskytovali a poskytují poradenské služby
pravidelně, ve vyhrazeném čase a v prostorech
Poradenského střediska v průběhu let 2006–
2014. Činnost Poradenského střediska je za-

Poradenské středisko má dva specializované
expertní pracovníky, kteří spolupracují s kontaktními osobami na fakultách ČZU a v institutu. V roce 2006 byl utvořen tým kontaktních
osob pro studenty se speciálními potřebami
z pracovníků fakult a dalších součástí ČZU
k zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb
studentů s postižením a znevýhodněním, s problémy v oblasti komunikace a učení a ke spolupráci při odstraňování architektonických bariér

STUDIUM 2121
a zajišťování asistenčních služeb. Dva specializovaní pracovníci poradenského střediska
kontinuálně a dle potřeby poskytují škálu druhů a forem poradenských služeb pro uchazeče
o studium a pro studenty s postižením a znevýhodněním: studijně informační poradenství, posudky funkční disability pro studenty,
profesně kariérové poradenství, management
podpůrných služeb, odborné poradenství a intervence.
Poskytované poradenské služby mají
nejčastěji formu diagnostiky a zhotovování
posudků funkční disability, osobních konzultací ke speciálním studijním věcem, poradenství, intervence, elektronické komunikace, e-poradenství.

Žijí mezi námi
V současnosti z celkového počtu zapsaných
studentů na ČZU je 77 studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, jež vyžadují speciální podpůrná opatření. Z hlediska druhů postižení studují na ČZU studenti všech skupin
speciálních potřeb: studenti se zrakovým postižením, při kategorizaci hloubky postižení na
slabozrakost, těžká slabozrakost (A1) a nevidomost (A2); studenti se sluchovým postižením,
při kategorizaci hloubky postižení na nedoslýchavost, těžká nedoslýchavost (B1) a hluchota (B2); studenti s tělesným a pohybovým
postižením, při kategorizaci na těžké omezení hybnosti horních končetin (C1) a/nebo koordinace pohybu, mobility, těžké vady tělesné
integrity (C2); studenti se specifickými poruchami učení, při kategorizaci postižení v oblasti dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie
a dyspraxie a vzájemných kombinací (D); studenti s chronickým onemocněním a oslabením,
při kategorizaci postižení na duševní onemocnění, chronické somatické onemocnění a oslabení (E).
Do této kategorie zahrnujeme studenty
s kombinovaným postižením, kteří odpovídají definici studenta se speciálními vzdělávacími potřebami, při kategorizaci na středně těžké
a těžké kombinované postižení (E). Dále pak
i studenty s narušenou komunikační schopností, při kategorizaci významného omezení srozumitelnosti, plynulosti, rezonance či koordinace mluvního výkonu (E).

Podpora otevřeného přístupu
V průběhu let 2006–2014 probíhalo a stále
probíhá trvalé předávání informací o poradenských službách prostřednictvím studijních
oddělení a kontaktních osob, formou letáků
a plakátů na studijních odděleních, u kontaktních osob.
Informace o podpoře studentů jsou poskytované prostřednictvím osobních vstup-
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ních informací pracovníky Poradenského střediska zejména v předmětech typu Úvod do
studia. Informace o poradenských službách
a cílových skupinách studentů jsou trvale
anoncované prostřednictvím intranetu, informace jsou také publikovány ve Zpravodaji
ČZU, jakož i prostřednictvím vystoupení řešitelů na konferencích a odborných sympoziích v České republice i v zahraničí. Diseminace
nabídky služeb a odborné podpory studia jsou
součástí každoročně probíhající evaluace výuky a akademických pracovníků ČZU metodou dotazování realizovaného pracovníky IVP
ČZU v Praze.
Zvyšování informovanosti a otevřeného
přístupu je iniciováno prostřednictvím vzdělávacích akcí, například v letech 2008–2014
byly realizovány odborné přednášky na témata: 1. Vysokoškolský student se specifickými
poruchami učení; 2. Diskusní fórum pro studenty ČZU se zájmem o problematiku specifických poruch učení ve vysokoškolském studiu. K prohlubování odbornosti kontaktních
osob, pedagogů a dalších pracovníků ČZU
v Praze bylo realizováno školení o speciální komunikaci a speciální edukaci studentů s posti-

žením, o speciálních pomůckách a strategiích
i možnostech pedagogického řešení.
V letech 2009–2013 proběhlo plošné vyhledávání studentů se specifickými poruchami učení formou dotazníkového šetření.
V šetřeném souboru studentů se prokázal výskyt jedinců se specifickými poruchami učení ve 23 % v roce 2009, v roce 2010 v 18 %,
v dalších letech výskyt oscilovalo kolem 10 %.
V Poradenském středisku řešitelé osloveným
studentům se specifickými poruchami učení kontinuálně poskytovali edukační, studijní
a profesní poradenství. Pracovníci IVP ČZU
pokračovali v činnosti Poradenského střediska
s cílem dosažení maximálně možné integrace
studentů se speciálními potřebami. Z hlediska zvyšování kvality poradenských prací se řešitelé a pracovníci střediska zaměřili zejména
na zvyšování úrovně diagnostických postupů
u studentů (mladých dospělých) se specifickými poruchami učení. Tohoto cíle dosahovali
zejména ve spolupráci s London Dyslexia Teaching Centrum a Českou společností Dyslexia.
pokračování příště
prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.

Tým kontaktních osob
Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc., IVP, specializovaná
pracovnice PS
Mgr. Jiří Votava, Ph.D., IVP, specializovaný pracovník
Poradenského střediska
Prof. Ing. Pavel Pech, CSc., kontaktní osoba FŽP
Doc. Ing. Marie Prášilová, CSc., kontaktní osoba PEF
Ing. Lucie Ackermann Blažková, Ph.D., kontaktní osoba
FTZ
Ing. Jitka Voženílková, CSc., kontaktní osoba FAPPZ
Ing. Iva Ulbrichová, Ph.D., kontaktní osoba FLD
Doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D., kontaktní osoba TF
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ČZU podporuje spravedlivý
Fakulta tropického zemědělství ČZU splnila požadavky mezinárodní kampaně
a 24. března letošního roku obdržela titul Fairtradová fakulta. Jde o druhou fakultu
v České republice, která se může pyšnit tímto prestižním oceněním.

C

ertifikát Fairtradová fakulta převzali společně s rektorem prof. Ing. Jiřím
Balíkem, CSc., a děkanem fakulty doc.
Ing. Janem Banoutem, Ph.D., také vyučující a studenti FTZ. „Tato fakulta splnila všech
pět kritérií mezinárodní kampaně Fairtradové
školy,“ prohlásila Hana Chorváthová, ředitelka organizace Fairtrade Česká republika, která ocenění uděluje. „Oficiálně podporuje fair
trade, zařazuje rozvojová témata do výuky, nakupuje fairtradové produkty, pořádá osvětové
akce a má řídicí skupinu, která celou iniciativu
koordinuje. Gratulujeme!“
ž ivá univerzita 2 / 2014

Rektor univerzity prof. Balík ocenil, že studenti přemýšlejí o širším kontextu hospodaření a produkce potravin a že skupina BeFair
z nich aktivně vyvodila konkrétní závěry. „Cením si toho, že toto dnešní ocenění vyrostlo
ze zájmu a aktivity samotných studentů,“ řekl.
Součástí slavnostního programu v Kruhové hale ČZU bylo též vyhlášení vítězů tematicky spřízněné studentské fotosoutěže,
ochutnávka fairtradové kávy, čokolády, zákusků i vína a také promítání dokumentu o souvislostech produkce čokolády. Více než stovka přítomných pak sledovala besedu za účasti
představitelů fairtradového hnutí.

Z A H RANIČ Í 2323

Součást výuky
„Stát se Fairtradovou fakultou je pro nás prestižní záležitost, která je vyústěním našich
dlouhodobých snah v rámci zlepšování podmínek v zemích globálního Jihu,“ uvedl děkan
FTZ doc. Banout. „Věřím, že nově získaná certifikace také zvýší zájem potenciálních studentů o naši fakultu a zároveň přispěje k rozvoji
fairtradového hnutí v ČR. Tímto bych také rád
poděkoval všem, kteří se na získání certifikace
aktivně podíleli, zejména studentské organizaci BeFair na ČZU.“
„Zapojení do podpory fair trade na Fakultě tropického zemědělství vychází i z tematického zaměření výuky,“ dodává proděkan pro
studijní záležitosti Ing. Jiří Hejrklík, Ph.D.
Globální rozvojová problematika je na fakultě zásadním tématem. „Studující i vyučující fakulty se podílí na řadě zemědělských projektů
v rozvojových zemích, a téma fair trade je jim

obchod
Fakulta tropického zemědělství se zařadila
k šesti dalším školám v ČR, pětačtyřiceti školám
v Německu, tisícovce škol ve Velké Británii
a mnoha školám v dalších zemích, které podporují
prosazování odpovědného nakupování produktů.

Fair trade na ČZU

Doc. Jan Banout:
„Stát se Fairtradovou fakultou
je pro nás prestižní záležitost,
která je vyústěním našich
dlouhodobých snah v rámci
zlepšování podmínek
v zemích globálního
Jihu.“

První fairtradová snídaně se na ČZU konala už
v roce 2011. Pak se přidaly besedy o třetím světě za účasti zemědělců z těchto zemí, výstavy,
prodej fairtradových produktů. Prodejní automat, umístěný ve vestibulu FTZ, je mimochodem prvním svého druhu v ČR.
Fakulta tropického zemědělství se tak zařadila k šesti dalším školám v ČR, pětačtyřiceti školám v Německu, tisícovce škol ve Velké Británii a mnoha školám v dalších zemích,
které podporují prosazování odpovědného nakupování produktů, při jejichž výrobě dostávají pěstitelé spravedlivě zaplaceno, děti mohou chodit do školy a při produkci nedochází
k nevratnému poškozování životního prostředí regionu.

proto velmi blízké,“ připojuje se proděkanka
pro rozvoj fakulty Ing. Jana Mazancová, Ph.D.
Na fakultě aktivně působí studentská organizace BeFair, která organizuje nejrůznější
akce s cílem zvyšovat povědomí o podmínkách
producentů v rozvojovém světě. V poslední
době to byla například Mezinárodní férová
party, které se zúčastnili i představitelé zastupitelských úřadů Vietnamu, Indonésie a Malajsie v ČR, dále třeba výstava s vernisáží a panelovou diskusí na téma fairtradového ovoce či
publikační činnost v rozličných českých i zahraničních médiích. BeFair na ČZU je členem
Asociace společenské odpovědnosti spolu s řadou organizací z veřejné správy, soukromého
i neziskového sektoru, škol a dalších sociálně
odpovědných organizací.
Bc. Hynek Roubík
ž ivá univerzita 2 / 2014

Tropentag
Tropentag

poprvé v České republice
Letos se bude v Praze konat mezinárodní konference Tropentag 2014,
a to na naší univerzitě. Tématem konference, která proběhne ve dnech 17.–19.září,
je překlenutí propasti mezi rostoucími znalostmi a ubývajícími zdroji.

K

aždoročně konaná mezinárodní konference Tropentag je v současnosti
největší evropskou multidisciplinární konferencí zaměřenou na výzkum v oblasti
zemědělství, rozvoje venkova, bezpečnosti potravin a managementu přírodních zdrojů v rozvojových zemích. Jde o jedinečnou platformu
pro výměnu zkušeností mezi studenty, vědci,
rozvojovými pracovníky a donory. Více než 800
účastníků ze 75 zemí ročně zdůrazňuje význam
této interdisciplinární vědecké výměny s cílem řešit výzvy, které jsou před námi. To vytváří platformu pro výměnu a prezentaci výsledků
výzkumu, diskusi o aktuálních projektech a formulování strategie budoucích přístupů ve výzkumu pro rozvoj v rozvojových zemích. Právě
zde se prezentují nejaktuálnější výsledky.
Konference zahrnuje široký okruh sekcí,
kde se scházejí příspěvky z různých oborů zaměřující se na stejný problém z různých úhlů
pohledu. Příspěvky pokrývají problematiku
ekologie, přírodních zdrojů, zemědělství, potravinářství a výživy v tropech s různým regionálním zaměřením. Spektrum příspěvků je tak
mimo konvence různých vědních oborů či disciplín. Tento proces podporuje vědeckou debatu napříč všemi obory. Tropentag je v současné
době jedinou mezioborovou konferencí v Evropě, která soustavně spojuje různé disciplíž ivá univerzita 2 / 2014

ny v mnoha oblastech rozvojového výzkumu
a vzdělávání.

Dostupnost studentům
Vedle udržení vysoké kvality příspěvků poskytuje Tropentag příležitost mladým výzkumným pracovníkům, zejména studentům
magisterských a doktorských programů, aby
prezentovali svou práci. To dává mladým věd-

cům možnost získat zkušenosti a setkat se s významnými osobnostmi z oblasti mezinárodního zemědělského výzkumu a rozvoje.
Nízké poplatky pro účastníky konference také vedou k tomu, že organizátoři musejí pravidelně nacházet další externí zdroje pro
uspořádání konference a dalších aktivit s ní
spojených. Pravidelnými donory konference
Tropentag jsou například GIZ, Agrinatura,
Fiat Panis Stiftung a další.
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Pořádání konference pravidelně rotuje od roku 1999 mezi univerzitami v Bonnu,
Göttingenu, Hohenheimu, Kassel-Witzenhausenu, Berlíně a Curychu. Hlavní organizační podporu této akci poskytují německé organizace Council for Tropical and Subtropical
Agricultural Research (ATSAF e.V.), German Institute for Tropical and Subtropical
Agriculture (DITSL), Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
a také Advisory Service on Agricultural Research for Development (BEAF).

V České republice se bude konat
poprvé
Studenti, výzkumní pracovníci a pedagogové
z ČZU v Praze jsou již několik let pravidelnými účastníky konference Tropentag. Myšlenka uspořádat tuto významnou událost také
na půdě ČZU vykrystalizovala v roce 2009 ve
snaze zvýšit povědomí jak o českých rozvojových aktivitách v zahraničí, tak i všeobecně
o rozvojových aktivitách v České republice.
Po oslovení hlavních organizátorů z ATSAF
byli naši zástupci přizváni do organizačního
týmu konference, kde se mohli aktivně podílet
na organizaci konference v několika minulých
letech. Dále bylo podle harmonogramu stanoveno, že se v roce 2014 konference uspořádá
na ČZU.
Za rozhodnutím uspořádat konferenci
v České republice je vidět také snaha, aby se
tato v současné době už mezinárodní a svým
způsobem v Evropě ojedinělá událost mohla
konat nejen v Německu, ale i dalších evropských zemích. Za celou dobu své patnáctileté historie se konala konference pouze jednou
mimo Německo, a to v roce 2010 v Curychu
ve Švýcarsku. Letos se tak bude konference
konat poprvé mimo německy mluvící země,
což je i pro nás jako hlavní organizátory velký
závazek a výzva.
Naším cílem je nejen uspořádat konferenci
v dostatečné kvalitě, ale také využít této příležitosti k navázání užší spolupráce s dalšími
organizacemi působícími v rámci rozvojové
spolupráce (EuropeAid, GIZ, CGIAR atd.),
jejichž zástupci se konference účastní. To by
mělo napomoci ke zvýšení kvality, efektivity
a mezinárodní kompatibility systému české
ZRS v oblasti výzkumu pro rozvoj. Jelikož budou na konferenci přítomni zástupci klíčových
organizací, bude zde možné v rámci debaty se
zástupci těchto organizací položit základy pro
koncepci výzkumu v ZRS ČR. V neposlední
řadě je tato konference příležitostí, jak propagovat českou ZRS, ale i rozvojovou spolupráci
jako takovou mezi odbornou veřejností.

800 účastníků ze 75 zemí: Každoročně konaná mezinárodní konference Tropentag je v současnosti
největší evropskou multidisciplinární konferencí zaměřenou na výzkum v oblasti zemědělství, rozvoje
venkova, bezpečnosti potravin a managementu přírodních zdrojů v rozvojových zemích.

Téma Tropentagu 2014
Tématem letošní konference je Bridging the
gap between increasing knowledge and decreasing resources (Překlenutí propasti mezi
zvyšujícími znalostmi a ubývajícími zdroji).
Přírodní zdroje, jako jsou biologické zdroje
z půdních a vodních ekosystémů, poskytují základ pro přežití a rozvoj lidstva. Avšak zvyšující se požadavky na tyto zdroje a snížení jejich
dostupnosti zdůrazňují potřebu koordinovaného přístupu k udržitelnému hospodaření.
Udržitelné využívání a management přírodních zdrojů vyžadují interdisciplinární přístup
a důkladné znalosti o každém konkrétním
zdroji, stejně jako ekologických, ekonomických a sociálních hledisek spojených s jejich
využíváním.
Velké množství vědeckých časopisů se zaměřením na řízení přírodních zdrojů a výzku-

mu pro udržitelný rozvoj dokazuje, že naše
znalosti jsou na vzestupu, ale dnešní svět je stále místem nerovnoměrného rozvoje, neudržitelného využívání přírodních zdrojů, zhoršení
dopadů změn klimatu a pokračující chudoby
a podvýživy. Je tedy otázkou, jak lze tyto nové
vědecké poznatky využít pro lepší hospodaření s přírodními zdroji a ke snižování chudoby, zejména v rozvojových zemích. Je načase
zásadně přehodnotit roli zemědělství, vědy
a techniky v dosažení spravedlivého rozvoje
a udržitelnosti.
Všechny tyto aspekty budou na konferenci
představeny v příspěvcích mezinárodně uznávaných hlavních řečníků a dále v celkem 20 vědeckých sekcích, zahrnujících jak orální prezentace, tak postery, a v dalších tematických
doprovodných akcích.
Ing. Linda Paterová
doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
ž ivá univerzita 2 / 2014
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500 tisíc korun, a to hlavně v počáteční fázi
projektu, tzv. „seed money“. Venture kapitalisté investují kolem 2 až 5 milionů korun, a to
převážně do rozvoje firmy. Tito „dobrodinci“
nemají zatím v ČR žádnou jednotnou platformu, kde by o sobě informovali. Vyhledávají
projekty většinou individuálně, či navštěvují
místní podnikatelské inkubátory, kde se právě vznikající firmy, tzv. start-upy, soustřeďují. (Podnikatelský inkubátor ČZU PointOne
bude spuštěn v říjnu tohoto roku.)

Právní aspekty

Lovkyně

dobrých nápadů na ČZU
Investorka Margareta Křížová, jedna ze zakládajících
partnerek společnosti CEAG, která se orientuje na fúze,
akvizice a investiční poradenství, úzce spolupracuje
s ČZU a společně s CITT zde vyhledává zajímavé
a perspektivní vědecko-výzkumné projekty, které by
mohla zainvestovat.

J

ejí firma vyhledává akviziční cíle pro
mezinárodní investory, ale také spolupracuje s českými vlastníky při prodeji společností. Paní Křížová je rovněž aktivní
při podpoře začínajících podnikatelů a byla
jednou z investorek v pořadu České televize
Den D. Z těchto důvodů byla oslovena zhruba před rokem zástupci univerzitního Centra
inovací a transferu technologií, aby vystoupila
jako jedna z přednášejících na česko-americké konferenci o posilování vědecké spolupráce, která proběhla na ČZU loni v dubnu. Od
té doby paní Margareta Křížová s ČZU úzce
spolupracuje.

Co zajímá investory?
Na základě zkušeností Margarety Křížové, že
věda se mnohdy nedělá pro praktické využití,
ž ivá univerzita 2 / 2014

ale pro zcela jiné využití nastavené vládními
programy či metodikami, uspořádalo CITT
seminář na téma Co zajímá investory? s podtitulem Naučte se prodávat svůj výzkum. Seminář se konal 29. dubna a ze strany vědců
a zaměstnanců byl o něj veliký zájem.
Paní Křížovou uvítal rektor ČZU prof. Ing.
Jiří Balík, CSs., který vyzdvihl důležitost spolupráce univerzit a průmyslu a zdůraznil, že
se ví o problémech, které tuto spolupráci provázejí. Margareta Křížová pak zaměřila svoji
přednášku hlavně na postup při vyhledávání
investorů, možné zdroje financování projektů
v různých stadiích, fáze investičního procesu
či problematiku ochrany informací.
V České republice existují skupiny tzv. business angels či venture kapitalistů. Ti vyhledávají a financují začínající perspektivní projekty. Business angels investují většinou do částky

Margareta Křížová upozornila, že si vědci při
jednání s investory musí dávat pozor mimo
jiné na právní aspekt věci. Investoři jsou zpravidla protřelí byznysmeni, obklopení zkušenými právníky, a proto je třeba věnovat
značnou pozornost tvorbě smluv. Doporučila vždy si s protistranou projít smlouvu krok
za krokem a na veškeré nejasnosti se zeptat.
„Je ze sebe možná lepší jednou udělat hlupáka než později přijít o hromadu peněz či třeba podíl ve firmě.“ Paní Křížová dále varovala
před nešťastným spoluvlastnictvím 50 % na
50 %, kde se společníci mohou při vyjednávání ocitnout v mrtvém bodě, ze kterého se
nelze pohnout dále.
Další velice důležitou věcí v celém procesu
je tzv. NDA – Non-disclosure agreement neboli dohoda o mlčenlivosti. NDA je dohoda
několika (většinou dvou) stran o omezení použití poskytnutých informací jen pro předem
dané účely, zpravidla zakazující další šíření
těchto informací. Zde paní Křížová apelovala
na opatrnost vědců, kteří chtějí v dobré vůli
šířit informace o výsledcích svého výzkumu.
Nezřídka se stává, že pokud není tato dohoda
uzavřena, firmy vědci jeho know-how zkrátka
ukradnou.
Jako jeden z posledních bodů přednášky
se diskutoval tzv. byznys plán neboli podnikatelský záměr. Zda Margareta Křížová doporučovala vyvarovat se mnohastránkových elaborátů. Ideální délka plánu pro prvotní zaujetí
investora by neměla přesáhnout dvě strany.
Stačí představit produkt, potenciální zákazníky, růstový potenciál ve využití, přednosti
produktu oproti konkurenci, možná rizika
vstupu na trh a důvod, proč by do něj investor měl vložit své peníze.
Kontakt pro vědce s paní Margaretou Křížovou zajišťuje oddělení CITT. Její přednášku
si lze stáhnout na stránkách www.citt.czu.cz
v sekci Užitečné informace.
Ing. Gabriela Jirátová
CITT
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Nezaspěte Erasmus+!
První fáze programu Erasmus+ začne již v akademickém roce 2014/2015. Naši
studenti i pedagogové budou následovat patrona programu Erasma Rotterdamského
a brzy se vypraví studovat nebo se dále vzdělávat na univerzitách nejen v Evropě,
ale i jinde ve světě.

E

rasmus Rotterdamský (1466–1536)
byl známým evropským učencem
a humanistou. Jako náš Jan Amos Komenský měl i on věhlas „učitele národů“. Během života strávil mnoho času na cestách po
Evropě. Navštívil proslulé evropské univerzity
– v Itálii, ve Francii, v Anglii a v Německu –
a mnohému se během svých pobytů naučil. Na
některých univerzitách působil i jako pedagog.
Evropský program studentské a pedagogické mobility zvaný též ERASMUS (název
je odvozen z pilotního projektu EuRopeAn
Scheme for Mobility of University Students,
který začal v roce 1986 z iniciativy několika
německých a francouzských univerzit) je jedním z nejzdařilejších projektů Evropské unie.
Program celoživotního učení ERASMUS (LLP ERASMUS) je výstavním
projektem Evropské unie. Možnost krátkodobého či dlouhodobě studia na jedné z více než 2000 univerzit v Evropě s finanční podporou EU (EU Study Grant)
a na základě vzájemného uznávání
studia prostřednictvím kreditů
ECTS

(European Credit Transfer System) představuje pro studenty nezanedbatelnou přidanou
hodnotu. Ale nejen studenti, i univerzitní pedagogové a zaměstnanci mohou vyjíždět na

Oficiální heslo programu
zní: Changing lives.
Opening minds

kteroukoliv univerzitu v Evropě včetně Turecka za účelem výuky nebo pro zdokonalení jazykových a profesních dovedností.

Přínosy programu
O oblibě programu ERASMUS na České zemědělské univerzitě v Praze svědčí soustavně
narůstající počet studentů i pedagogů, kteří se programu
zúčastňují. Během
posledních osmi let

se počet vyjíždějících studentů v rámci ERASMUS téměř zčtyřnásobil. Počet vyjíždějících
pedagogů a zaměstnanců se dokonce zpětinásobil. Počty přijíždějících studentů na ČZU se
v rámci programu ERASMUS také zvyšují každým rokem. Není divu: v současnosti fakulty
ČZU studentům nabízejí 7 bakalářských a 19
magisterských studijních oborů vyučovaných
v anglickém jazyce. Snaha ČZU stále zvyšovat
počet akreditovaných studijních oborů v angličtině a zajišťovat vysokou kvalitu administrace logistiky programu ERASMUS přinesla
ČZU v roce 2013 ocenění Evropské komise
(specificky jejího odboru pro vzdělání a kulturu, EACEA) v podobě prestižního ECTS
Label.
I proto má nový program EU, který navazuje na program LLP ERASMUS a který má
název Erasmus+ , klíčový význam také pro členy akademické obce ČZU. A jaké budou přínosy programu Erasmus+ ? V první fázi program podstatně rozšíří dobu, kterou student
může strávit na partnerské univerzitě v Evropě. V bakalářském i v magisterském studiu budou moci studenti strávit od 3 do 12 měsíců
na jedné či několika partnerských univerzitách v Evropě (dosud byla maximální doba
dva semestry během bakalářského nebo
magisterského studia). Součástí studijních výjezdů budou i odborné stáže.
Ve své druhé fázi pak Erasmus+ počítá
z rozšířením partnerských univerzit
i mimo Evropu. To znamená, že evropské univerzity budou moci podepsat smlouvy Erasmus+ i s univerzitami na jiných kontinentech – v Asii, v Severní a Jižní
Americe, v Africe či v Austrálii.
Více informací na www.
naerasmusplus.cz.
Bc. Jaromír Němec
Ing. Martina Vilimovská

Setkání absolventů
Vysoké školy zemědělské
po padesáti letech
V pondělí 12. května
uvítala Česká zemědělská
univerzita v Praze
své absolventy, kteří
úspěšně ukončili studium
v roce 1964.
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S

etkání se zúčastnilo 115 tehdejších
studentů z Agronomické fakulty, Provozně ekonomické fakulty, Mechanizační fakulty a Lesnické fakulty.
Program začal již brzy po poledni. Účastníci setkání si prohlédli areál i interiéry fakultních budov, zúčastnili se slavnostní vědecké rady a také zhlédli krátký koncert
hudebního tělesa ČZU Life Orchestra a Trubačského půlkruhu. Mimo standardní program se podařilo zorganizovat milé setkání

s ročníkovým vedoucím studentů Agronomické fakulty prof. Jurčou.Odpolední program vyvrcholil společenským setkáním všech
absolventů s členy vedení univerzity v Klubu
C. Účastníci vzpomínali na studentská léta
a často také na další spolupráci s ČZU, která
mnohdy tvá dodnes. Mnozí s vděčností konstatovali, že právě kontakt s jejich alma mater
je inspiroval a povzbuzoval k zavádění nových
postupů a k neúnavnému hledání inovativních řešení. Význam setkání nejen v lidské rovině, ale i jako pokladnice námětů pro posílení
spolupráce s praxí vyzdvihli rovněž přítomní
zástupci vedení fakult a univerzity v čele s rektorem prof. Ing. Jiřím Balíkem, CSc., a koordinátorem Klubu absolventů doc. Ing. Petrem
Heřmánkem, Ph.D., prorektorem pro školní
podniky a vnější vztahy.
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Předseda Senátu PČR
vyzdvihl kvality ČZU
„Česká zemědělská univerzita v Praze je jednička ve
své oblasti,“ konstatoval předseda Senátu Milan Štěch
na závěr své návštěvy ČZU v Praze-Suchdole.

M

ilan Štěch navštívil suchdolský
areál ve středu 13. května. V Akademickém klubu si vyslechl prezentaci zaměření jednotlivých fakult, institutu
a dalších součástí z úst děkanů či jejich zástupců a poté se v doprovodu vedení školy vydal na prohlídku areálu. Mimo jiné si prohlédl
špičkové analytické laboratoře, modernizované učebny a také experimentální a demonstrační stáje a libosad. V diskusi se ukázalo
i to, že předseda Senátu pochází z Třeboňska
a k zemědělství má velmi živý vztah. Setkání
bylo zakončeno prohlídkou školního výukového minipivovaru.
„Po určitém boomu profesí spjatých s městským způsobem života mají dnes i mladí lidé vyváženější představy o své pracovní kariéře,“ podtrhl předseda Senátu Milan Štěch. „Zajímají se

o udržitelný rozvoj, o kvalitu životního prostředí, zajištění potravinové samostatnosti
a bezpečnosti potravin. Jsme zemí s limitovanou rozlohou půdy a zemědělskou činnost
stejně jako ochranu životního prostředí musíme řešit s využitím nejnovějších poznatků.
V tomto ohledu jsou specializované vysoké
školy nepostradatelné a Česká zemědělská
univerzita v Praze je u nás jedničkou.“
V neformální diskusi s rektorem a děkany
fakult předseda Senátu ocenil, že „ČZU je moderní škola, která se věnuje výuce i výzkumné
a vývojové činnosti, má mezinárodní kontakty
a to všechno jsou výborné předpoklady k tomu,
aby byla i nadále atraktivní pro uchazeče a zároveň jim zaručovala kvalitní vzdělání“.
Zároveň Milan Štěch připomněl i roli vysokých škol jako takových: „Vysoké školy jsou

místem, kde se sbíhají poznatky a podněty
a odkud se zase šíří do praxe. Moc bych si přál,
aby vysoké školy zároveň posilovaly etický rozměr poznání, aby povzbuzovaly k solidárnímu
a odpovědnému vidění světa. Mrzí mě, že v některých oborech převládlo individuální chápání vzdělání, třeba i v tom smyslu, že se studenti
vzájemně ani neznali. Moc bych si přál, aby studenti, kteří spolu studují pět let, znali cenu spolupráce, pomoci, přátelství. Možná je to jen sen,
ale na vysokých školách přece vyrůstají lidé,
kteří se mohou stát přirozenými autoritami,
kteří jednou budou ovlivňovat společnost, a záleží na jejich mravních postojích. Vzdělání chápu jako veřejný statek, jako bohatství, které si
nemohu nechat jenom pro sebe. “
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Miss Agro 2014

Půvabné dívky, výborná hudba, nevlídné počasí
Miss Agro pro rok 2014, tedy nejpůvabnější
dívkou České zemědělské univerzity v Praze,
se stala Simona Porazilová z Provozně
ekonomické fakulty. Vicemiss se staly Veronika
Kratochvílová z Provozně ekonomické fakulty
a Zuzana Galajdová z Fakulty agrobiologie,
potravinových a přírodních zdrojů.

P

rvní dojmy z vítězství Simona formulova slovy: „Jsem strašně nadšená z té
atmosféry. Kolik přišlo lidí, ačkoli bylo
docela ošklivé počasí a pršelo. Lidi fandili a byli
nadšený. Já jsem úplně beze slov…“
Dvanáct finalistek čekala klasická promenáda v plavkách, ale ještě předtím je moderátoři
proklepli záludnými otázkami, ovšem nezáludž ivá univerzita 2 / 2014

nější se ukázala zkouška jízdy na mechanickém
býkovi.
Bohatý hudební program zahájila hned po
druhé hodině navzdory deštivému počasí kapela Lola běží. Po ní se na pódiu objevil Band-a-SKA, vítěz letošního hudebního souboje
iZUN Music Challenge. Po čtvrté hodině na
pódiu moderátoři uvítali rektora ČZU prof.

Jiřího Balíka, který ohlásil vítěze dopoledního sportovního dne studentů ČZU. A pak už
se představilo dvanáct finalistek soutěže o nejkrásnější dívku ČZU. Napínavé okamžiky ještě vygradovaly písně skupiny Prago Union. Po
vyhlášení Miss Agro pak happening, kterého se
zúčastnily tisícovky studentů z celé Prahy, zakončil koncert Jirky Macháčka s MIG 21.

foto: Jan Rajtr, www.izun.eu
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Dotazník pro Miss Agro 2014 Simonu Porazilovou
Jakou otázku jste v souvislosti s Miss
Agro slyšela nejčastěji?
Nejčastěji jsem tuším slyšela otázky typu
„Tak jak se těšíš na finále Miss Agro?” nebo „Jak
si užíváš účast v miss?” Každopádně příprava na
miss a období před finále byly dobrá zkušenost
a moc jsem si to užila :)
Zaskočili vás pořadatelé soutěže Miss
Agro něčím nečekaným?
Trochu mě překvapili pořadatelé otázkami ve finále samotné soutěže, kdy jsme každá
musela spontánně reagovat na záludné otázky
a vypořádat se s nečekanými úkoly bez jakékoli
přípravy.
Jak jste využila výhru, tj. jízdu vozem,
poukaz na dovolenou…?
Osobně jsem ještě nestihla plnohodnotně využít všechno, co jsem po výhře obdržela,
a tak velkou část z ní zatím odkládám
na léto, kdy budu mít po zkouškách
a budu se tak moci plně věnovat povinnostem s výhrou souvisejícím. :)
Izunu jste prozradila, že si
na mužích ceníte humoru

a spolehlivosti. Jak se pozná spolehlivý
muž?
Podle mého názoru by u spolehlivého muže
měly převažovat vlastnosti, jako např. všímavost, ohleduplnost, tolerance, dochvilnost
a schopnost logicky a racionálně uvažovat.
Jaký sport preferujete?
Za celý svůj život jsem vystřídala hodně
sportů od plavání přes basketball, floorball,

thajský box až po fitness, kde jsem momentálně
nejvíce spokojená.
Jaká je vaše oblíbená kapela či hudební
skladatel?
Jelikož ráda hraji na klavír, mým nejoblíbenějším hudebním skladatelem je v současnosti
Ludovico Einaudi, kterého jsem měla to potěšení osobně poznat letos na jaře v Praze v Kongresovém centru při jeho klavírním koncertě.
Dále mi imponují mistři jako Hans Zimmer,
Yann Tiersen nebo Michael Nyman.
Jakou máte oblíbenou značku piva?
Samozřejmě jako správná zemědělkyně preferuji Suchdolského Jeníka, ale nepohrdnu žádným pivem, pokud má správnou teplotu a je správě načepované.
Co byste na ČZU změnila?
ČZU je skvělá univerzita
taková, jaká je, neměnila
bych nic :)
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ČZU se hlásí k principům

společensky odpovědných
organizací
Jsou to právě univerzity,
kdo může výrazným
způsobem ovlivnit životní
styl, kvalitu pracovního,
ale nejen pracovního
života a v posledku
i měřítko životních hodnot
vysokoškoláků – a do jisté
míry i celé společnosti.

T

uto roli vysokých škol si Česká zemědělská univerzita v Praze uvědomuje,
a proto podporuje mimo jiné studentské aktivity zaměřené na pomoc druhým lidem a na zkvalitnění životního prostředí.
Hned několik takových akcí proběhlo v minulých týdnech.

Kniha pro Ghanu
Dne 23. dubna 2014, který byl vyhlášen Světovým dnem knihy, proběhla v Kruhové hale
na ČZU charitativní sbírka knih pod názvem
Kniha pro Ghanu. Tato akce byla iniciativou
mladých studentek Fakulty tropického zemědělství, které ji uspořádaly ve spolupráci se
studentskou organizací ČZU GO pod záštitou Fakulty tropického zemědělství a Provozně ekonomické fakulty. Na akci se také podílely studentské organizace Be Fair na ČZU,
díky které mohli návštěvníci ochutnat fairtradové produkty.
V rámci akce se za symbolickou cenu prodávaly knihy, které věnovali studenti a přátelé. Výtěžek byl věnován neziskové organizaci Nhoma, jejíž projekty jsou zaměřeny na
vzdělávání, mimoškolní aktivity dětí a ekologii
v Ghaně. Konkrétně šlo o podporu rekonstrukce knihovny ve městě Obo. Prodej knih probíhal během dne v Kruhové hale a v 17 hodin
proběhlo představení projektu, samotné organizace Nhoma i exotické Ghany a jejích kulturních zvyků. V rámci akce také vystoupil děkan Fakulty tropického zemědělství doc. Ing.
Jan Banout, Ph.D., a zástupci Velvyslanectví
Ghanské republiky v Praze. O kulturní program se postarali studenti ČZU pocházející
z Afriky.

Začni s neziskovkou
Už název společné prezentace několika desítek neziskových organizací napovídá, že cílem
ž ivá univerzita 2 / 2014

„veletrhu“ bylo představit studentům uplatnění, které nabízejí neziskové organizace.
V mnoha pířpadech šlo o významné organizace, kde mohou studenti a absolventi načerpat
cenné zkušeností pro další pracovní kariéru
i osobní rozvoj. Akce proběhla dne 23. dubna 2014 v Klubu C. Nejčastěji se tu probírala spolupráce formou dobrovolnictví, zapojení
do projektů či přípravy bakalářských či diplomových prací.
Mezi vystavovateli nechyběla Nadace O2,
společnost Člověk v tísni, Glopolis, Mládež
v akci, Domov Sue Ryder, Auto*Mat a další.
Jako předzvěst této akce proběhly přednášky
spojené s diskusí. První se věnovala životnímu
prostředí a zaštítil ji Český svaz ochránců přírody, další připravila společnost Člověk v tísni, kde byla prezentována fakta o humanitární
pomoci na Ukrajině. Poslední odborná před-
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„Vítám podobné aktivity studentů,“ říká rektor ČZU
prof. Ing. Jiří Balík, CSc., „je důležité, aby zažili,
že mohou něco změnit.”

náška se za účasti UNICEF zaměřila na problémy dětí v Africe.

Spolu na výsadbu
Studentský klub SPOLU na ČZU nachystal na 24. dubna 2014 výsadbu rostlin
s jedlými plody. Cílem akce bylo dále rozvíjet
unikátní kampus univerzity jako místa ideálního pro studium a příjemného pro odpoči-

nek. „Máme na srdci udělat areál ČZU živější, jedlejší a příjemnější pro všechny studenty
a zaměstnance,“ vysvětlil jeden z organizátorů
akce student FŽP Miloš Möhwald. „Existuje
mnoho méně známých druhů stromů a keřů,
jejichž ovoce je zdravé a chutné. Tyto stromy
a keře přitom vyžadují minimální údržbu.
Proč náš areál neobohatit o gastronomickou
dimenzi, která zde zatím dosud chybí?“
Studenti vysazovali černý rybíz, dřín obecný, mišpuli, muchovník, jeřáb kdoulovec a další stromy a keře dodané školním zahradnictvím ČZU.

Co skrývá něžná krása květin
Podmínky pěstování řezaných květin ve 21.
století jsou tématem výstavy, umístěné v dubnu v Kruhové hale. Během vernisáže 14. dubna se promítal nizozemský dokumentární film
The Blooming Business, který svědčí o nekontrolovaném rozvoji květinových farem v Keni.
V závěru proběhla panelová diskuse s Markétou Vinkelhoferovou (Ekumenická akademie Praha) a Michaelou Krobovou (majitelka
nekonvenčního květinářství greenDecor, které klade důraz na ekologii a etické podmínky pěstování). Výstavu poskytla Ekumenická akademie Praha, organizaci výstavy měla

na starosti studentská organizace Be Fair na
ČZU a Fakulta tropického zemědělství.
Tyto a podobné akce studentských spolků
dlouhodobě podporuje vedení univerzity. „Vítám podobné aktivity studentů,“ říká rektor
ČZU prof. Ing. Jiří Balík, CSc., „je důležité,
aby zažili, že mohou něco změnit, že každý
z nás může přispět dobrovolnou prací k tomu,
aby prostředí okolo nás bylo krásnější a příhodnější k životu.“
Be Fair na ČZU vstoupila
do Asociace společenské odpovědnosti
Be Fair na ČZU se stala členem Asociace
společenské odpovědnosti a připojila se tak
k organizacím z veřejné správy, soukromého sektoru, neziskového sektoru, školám
a dalším sociálně odpovědným organizacím. Dalšími členy asociace jsou mj. Kofola,
ethocatering, Moravská vysoká škola Olomouc, Inovacentrum ČVUT, Jihomoravský
kraj, Společnost pro trvale udržitelný rozvoj
a další. Be Fair na ČZU se k asociaci připojila zejména díky možnosti navázání intenzivnější komunikace s dalšími společensky
odpovědnými institucemi, protože správně fungující networking bere jako důležitý
aspekt a ráda by sdílela zkušenosti a stejně
tak je získávala od ostatních členů platformy.

ž ivá univerzita 2 / 2014

3434 A k t u a l i t y

Zelená učebna na Červeném vrchu
Díky spolupráci ZŠ, Městského úřadu Prahy 6 a ČZU byla 29. dubna slavnostné
otevřena venkovní zelená učebna a naučná stezka v základní škole Červený Vrch
v Praze 6, nositelky titulu Ekoškola.

P

rojekt zelené učebny a návrh naučné tématické stezky v areálu školy vznikl jako
diplomová práce jednoho ze studentů oboru
Zahradní tvorba, dnes inženýra Václava Paucha, pod vedením ing. arch. Ivety Merunkové
Ph.D., z katedry zahradní a krajinné architektury FAPPZ.
Zahájení prací na studentském projektu
bylo možné díky aktivnímu zájmu ZŠ, předvším paní učitelky ing. Jany Vavrlové, která projekt pomáhala zformulovat včetně požadavků
na zadání práce na základě reálných potřeb ZŠ.
Autor diplomního projektu také trpělivě naslouchal dětem, jejich námětům a představám,
jak přenést výuku z budovy do areálu školy,
jak o přírodě jen neučit, ale přímo ji poznávat.
A jak výstižně říká ředitelka ZŠ Jana Matoušová: „Žáci se v tomto projektu naučili mnohému – formulovat své myšlenky, dokázat obhájit
svůj názor, přemýšlet o světě kolem sebe, nebýt
lhostejný, přemýšlet o druhých, myslet na ně
a pomáhat jim. “
Z výsledků zapracovaných do diplomové práce práci tak vznikla spousta dnes již na

základě projektu zrealizovaných nápadů. Například v diplomové práci zpracovaná inventarizace zeleně školního areálu posloužila jako
odborný podklad pro vytvoření označení všech
porostů včetně určení jednotlivých taxonů,
které se na území pozemku školy vyskytují.
Díky tomu dnes žáci ZŠ bez problémů rozpoznají lípu srdčitou od lípy evropské a poznají
i keře, které je běžně obklopují.
Dalším stupněm pak bylo vybudování naučné stezky – každé ze sedmi zastavení je věnováno jiné oblasti, jinému předmětu. Do
realizace se zapojili i jiní učitelé, další žáci základní školy. Ke každému tématu jsou připraveny pracovní listy, které vedou žáky k přemýšlení, k hledání souvislostí i propojování
znalostí. Na každé tabuli je umístěn QR kód
i popisek v Braillově písmu. Zatím poslední
realizovanou představou je vybudování altánu s extenzivní zelenou střechou. Zde se žáci
a jednotlivé třídy mohou učit, mohou zkoumat
a pozorovat přírodu.
Ing. arch. Iveta Merunková, Ph.D.

ČZU na veletrhu TECHAGRO 2014
Ve dnech 30. března až 3. dubna opět po dvou letech proběhl na výstavišti BVV Brno
čtyřlístek agrárních veletrhů.

M

ezinárodní veletrh zemědělské techniky TECHAGRO spolu s veterinárním veletrhem ANIMAL VETEX, lesnickým
a mysliveckým veletrhem SILVA REGINA
a veletrhem obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví BIOMASA tvoří největší
obdobně zaměřený veletrh ve střední Evropě
a těší se odpovídajícímu zájmu odborné i laické veřejnosti. Prezentace vystavovatelů ze čtyřiceti zemí zhlédlo přes 100 tisíc návštěvníků.
ČZU se na brněnském výstavišti prezentovala hned třemi stánky, a to univerzitní expozicí
a také stánky Fakulty lesnické a dřevařské a kaž ivá univerzita 2 / 2014

tedry zemědělských strojů Technické fakulty.
„Na stánku katedry zemědělských strojů
byly mj. podepsány dohody o podpoře výzkumu v dalších letech,“ uvedl doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D. „Zastavila se zde řada významných
hostů a pracovníků univerzit, výrobních a obchodních organizací. Získané informace
a kontakty budou jistě ku prospěchu v další
činnosti katedry v oblasti výuky i výzkumu.“
Obdobně přínos veletrhu pro ČZU charakterizovali i představitelé univerzity přítomní na
obou dalších stáncích. 
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Letní škola pro kanadské studenty
Ve dnech 4. až 9. května 2014 proběhla na ZČU další letní škola. Účastnili se jí zájemci
ze dvou kanadských univerzit – Université Laval v Québeku a Vancouver Island
University v Britské Kolumbii.

S

érie letních škol pořádaných v Evropě
a Kanadě je součástí projektu MACOFOR (MAnaging and COnserving FORests
for multiple values a Transatlantic Exchange
Partnership), který získal finanční podporu EU
a kanadské vlády. Cílem je výuka studentů ze
šesti univerzit v Evropě a Kanadě formou krátkodobých pobytů (letních škol) a dlouhodobých pobytů (jeden semestr studia na univerzitě
druhého kontinentu). Finančně podporovaný
projekt skončil na podzim 2013, nicméně navázané kontakty a nadšení studentů i učitelů
zainteresovaných univerzit umožňují jeho pokračování, i když ve skromnějších podmínkách,
jež znamenají zejména menší počty účastníků.
Letošní evropská letní škola pořádaná
pro kanadské studenty proběhla na Lesnické
a dřevařské fakultě ČZU v Praze, na Lesnické
fakultě v Šoproni v Maďarsku a na Lesnické
fakultě v Brašově v Rumunsku. Během svého
poměrně krátkého pobytu v České republice
měli kanadští studenti možnost se seznámit se
základními principy lesnického hospodaření
u nás. Navštívili třeboňskou pánev, kde jim
byly předvedeny principy borového hospodářství na chudých stanovištích. Zároveň mohli
vidět výsledky mnohasetleté kultivace původ-

ně bažinaté krajiny pánve a obdivovat důmyslný systém „Zlaté stoky“ a dalších kanálů, které
napájejí rybniční soustavu třeboňské pánve.
Další navštívenou lokalitou byl Šumavský
národní park, a to jak na české, tak německé
(a částečně i rakouské) straně v oblasti Třístoličníku. Zde studenti viděli výsledky různých
přístupů k managementu horských smrčin.

Problematika rozličných přístupů k přírodním
procesům horských lesů a způsoby jejich ovlivňování se staly námětem velmi zajímavých
a bohatých diskusí, které umožnily konfrontaci evropských a kanadských zkušeností v této
oblasti z pohledu lesnického i ekologického.
prof. Ing. Ivo Kupka, CSc.

RobotChallenge
Dne 29. dubna se ve Vídni už po jedenácté konala soutěž
RobotChallenge, jíž se každoročně zúčastňují i týmy z České
republiky. Tentokrát byli mezi nimi také reprezentanti Technické
fakulty ČZU a vybojovali v mezinárodní konkurenci 3. místo.

L

étající, chodící a jezdící roboty podobné
autům, letadlům nebo lidem v celkovém
počtu 574 představili účastnící ze 46 zemí v 15
různých disciplínách. Nejlépe si vedli Poláci,
naopak domácí rakouské týmy se „na bednu“
nedostaly. Mezinárodní charakter setkání si
pochvalovali i organizátoři, členové Rakouské
společnosti pro inovativní počítačovou techniku.

Tým Katedry zemědělských strojů TF
ČZU tvořili kapitán týmu Jakub Lev, Martin Dlouhý, Milan Kroulík a Stanislav Petrásek. Soutěžní disciplína nesla název AirRace
a objevila se v této soutěži teprve potřetí. V
časovém limitu 10 minut musel robot nalétat
co nejvíce „osmiček“ kolem dvou sloupů. Jako
pomůcku bylo možné využít přerušovanou
černou čáru na podlaze. Náš tým, stejně jako

většina ostatních, soutěžil s robotem AR.Drone 2.0 (Parrot) nesoucí jméno Isabelle. Jde o
kvadrikoptéru, která se ovládá přes wifi pomocí počítače nebo chytrého telefonu. „Dron“ byl
řízen především na základě analýzy obrazu,
tedy podle přerušované černé čáry na podlaze,
která je snímána pomocí dvou kamer umístěných na vlastní kvadrikoptéře.
doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D.
ž ivá univerzita 2 / 2014
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Prestižní ocenění na Technické fakultě 

D

ne 30. března obdržel doc. Ing. Adolf
Rybka, CSc., významné ocenění Agrární komory při příležitosti zahájení veletrhu
Techagro 2014 v Brně. Uvedené ocenění udílí Agrární komora ČR vždy pouze jedné osobě jednou za dva roky během Zemědělských
veletrhů v Brně. Za 20 let konání těchto veletrhů se jedná teprve o třetí ocenění za oblast
mechanizace zemědělství. Blahopřejeme!

Aktuální problémy makových polí
olní dny „Aktuální problémy makových
polí“ proběhly 7. května v Kostelci na
Hané na Prostějovsku na pozemcích zemědělského podniku ROLS Lešany a 13. května na Výzkumné stanici ČZU v Praze v Červeném Újezdě. Úspěšné akce s účastí zhruba
120 zemědělců uspořádalo Sdružení Český
mák, Český mák, s. r. o., a ČZU. V Červeném
Újezdě zúčastněné uvítal vedoucí výzkumné
stanice Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., který informoval o agrotechnice pokusů. Kromě pokusných parcel si přítomní prohlédli i makové pole soukromě hospodařícího zemědělce
Martina Kindla v Unhošti u Kladna, kde se
uplatňuje bezorebná technologie.

foto: Hana Honsová

P

Konference Master na FLD
 ne 12. května se konal 1. ročník stu-

D

dentské konference Master pro studenty magisterského studijního programu.
V každé z kategorií (přírodovědné, technicko-ekonomické) ocenila komise tři nejlepší
prezentující, kteří získali finanční odměnu.
V technicko-ekonomické sekci byl vyhodnocen jako nejlepší Ondrej Bajza, v přírodovědné sekci Tomáš Zelenka. Navíc šest
účastníků získalo Korfovo stipendium, které uděluje děkan FLD na celou dobu doktorského studia. Obdrželi jej studenti Ondrej Bajza, Tomáš Zelenka, Lucie Štefanská,
Markéta Hrežíková, Petr Stiblík a Tomáš
Peterka (na foto). Cílem konference Master
je podpořit zájem studentů o tvůrčí vědeckou
činnost, ale hlavně ukázat, že věda není nuda.
ž ivá univerzita
univerzita 24 // 2014
2013
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Den Země na FŽP


ezinárodní Den Země oslavila letos
FŽP komponovaným odpolednem ve
svém sídle, v budově MCEV. Program určený studentům, pedagogům, partnerům
i veřejnosti zahájily dvě přednášky na téma
Krajina, s nimiž vystoupil geobotanik Jiří
Sádlo a předseda Asociace soukromého zemědělství Josef Stehlík. Děkan Petr Sklenička pak úvodním slovem zahájil společenské setkání, jehož součástí byl křest knihy
Ivany Trpákové Krajina ve světle starých
pramenů. Následovala vernisáž oceněných
snímků fotografa ČTK Romana Vondrouše, držitele prestižní ceny World Press Photo za rok 2013. Program úspěšné akce završil
Ivan Mládek a jeho Banjo Band.

foto: Tomáš Jůnek

M

Tři polní dny o řepce 
ři polní dny zaměřené na problematiku
pěstování ozimé řepky uspořádali koncem března prof. Ing. Jan Vašák, CSc., a Ing.
David Bečka, Ph.D., z FAPPZ.. Semináře
se konaly v Agropodniku Humburky, a. s.,
na Královéhradecku, v zemědělském podniku KLAS, a. s., v Petrovicích na Benešovsku a na pozemcích V-Farmy Vstiš, s. r. o.,
na Plzeňsku. Všechny akce se těšily vysokému zájmu zemědělské veřejnosti. Téměř 250
zúčastněných si vyslechlo přednášky nejen
o pěstování ozimé řepky a jejích výhledech
do budoucna a poté si za odborného výkladu prohlédlo poloprovozní pokusy s 28 odrůdami.

foto: Hana Honsová

T

Den plný poznatků v Červeném Újezdě
olní den nazvaný „Den plný poznatků“
se uskutečnil 29. dubna na Výzkumné
stanici ČZU v Červeném Újezdě. Akce byla
zaměřena na problematiku pěstování řepky
a představení vybraných odrůd. Tento tradiční polní den se těšil velkému zájmu z řad
pěstitelů i výzkumných pracovníků. Maloparcelní pokusy s téměř pěti desítkami odrůd řepky přišlo porovnat zhruba 120 zemědělců. Přítomní mohli porovnat také pokusy
s hnojením, regulátory růstu a další zajímavosti. Tuto akci již tradičně uspořádali prof.
Ing. Jan Vašák, CSc., s Ing. Davidem Bečkou, Ph.D., z FAPPZ ve spolupráci s pracovníky pokusné stanice a sponzorskými
firmami.

foto Hana Honsová

P
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Mongolský velvyslanec navštívil ČZU

N

eformální setkání se studenty, diskuse o přínosech studia na ČZU a další
spolupráci v oblasti vysokého školství, zemědělství či lesnictví zahrnovala návštěva
mongolského velvyslance v ČR J. E. pana
Zumberellkhama Dorjdamba v areálu univerzity v Suchdole. Součástí setkání, které
proběhlo 3. dubna, byla i prezentace rozvojových projektů v Mongolsku, které realizuje FTZ, a schůzka s rektorem ČZU prof.
Ing. Jiřím Balíkem, CSc. Ten během setkání
vyzdvihl nadání a velkou motivaci mongolských studentů a také připomněl dlouhodobou spolupráci ČZU s mongolskými partnery na řadě významných projektů.

PMcon 2014 na PEF

D

ne 3. června v prostorách výukového
pavilonu T proběhla konference projektového řízení PMcon 2014. Program, šitý
na míru studentům, čerstvým absolventům
a juniorním pracovníkům se zájmem o tento obor, nabídl osm navazujících přednášek,
v rámci kterých představili renomovaní manažeři z praxe (např. Deloitte, Symphera,
Projectman) svůj pohled na nejdůležitější aspekty projektu vedoucí k úpěšnému dosažení jeho cílů. Na hlavní program pak navázal
večerní networking v Klubu C. Akci pořádá
Studentský klub projektového řízení ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou.
Více informací na www.pmcon.cz.

Mladí lidé v evropských lesích YPEF na FLD


V

druhé polovině května Fakulta lesnická a dřevařská uspořádala národní kolo
4. ročníku mezinárodní soutěže Mladí lidé
v evropských lesích – YPEF. Deset družstev po třech účastnících ve věkové kategorii 13–19 let soutěžilo ve znalostech lesního
ekosystému a lesního hospodářství, a to jak
z pohledu ČR, tak také z pohledu evropského
lesnictví. Jelikož mezinárodní kolo probíhá
v angličtině, byla soutěž zahájena prezentacemi jednotlivých škol na předem zadané téma v angličtině. Další částí soutěže zahrnovala písemný test, poznávačku a úkoly,
které souvisí s lesnictvím a vyžadující nejen
přemýšlení, ale i manuální zručnost.

ž ivá univerzita
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Příroda očima Ludvíka Kunce na FLD/FŽP


V

ýstava obrazů akademického malíře, fotografa a zoologa Ludvíka Kunce byla
zahájena vernisáží v Mezifakultním centru environmentálních věd 26. března. Výstavu uspořádala FLD ve spolupráci s FŽP
a k vidění bylo téměř sto originálních zvířecích kreseb a maleb. Na slavnostním otevření výstavy byl přítomen autor a děkani obou
fakult. Vernisáž byla spojena s předáním
ceny pro absolutního vítěze celorepublikové soutěže Fakulta roku 2013/2014, kterým
se stala Fakulta lesnická a dřevařská. Děkan
fakulty Marek Turčáni zároveň obdržel titul
Děkan roku 2013/2014.

Trubači a vábiči soutěžili v Třešti 

M

ezinárodní soutěž v troubení a vábení jelenů, která proběhla ve dnech 28.
a 29. března, pořádala FLD ve spolupráci se
Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm v Třešti. Soutěže se zúčastnilo
téměř 130 soutěžících z České a Slovenské
republiky. Novinkou letošního ročníku bylo
složení poroty. Ta se skládala nejen z profesionálních porotců, ale i ze studentů, kteří
si vyzkoušeli role porotců hned první den.
Druhou novinkou bylo hodnocení ve speciálních kategoriích: cena za „Největší soubor“, kterou vyhrála Česká lesnická akademie Trutnov, ocenění „Nejlepší zahraniční
soubor“ získal Zvolenský dixieland z Technické univerzity ve Zvolenu.

MoodleMoot 2014 na PEF

M

ottem třetího ročníku mezinárodní
konference o e-learningu je „Moodle
stokrát jinak aneb jak na efektivní vzdělávání“. Pořádá ji Provozně ekonomická fakulta ve dnech 23. až 25. června ve spolupráci
s ČZU, Metropolitní univerzitou Praha,
Veterinární a farmaceutickou univerzitou
Brno, VŠB-TU Ostrava, VUT v Brně a EUNIS-CZ společnost PragoData Consulting.
Na konferenci budou prezentovány plenární přednášky předních odborníků a přijaté
příspěvky. Součástí konference budou i prezentace zajímavých e-learningových kurzů. První den se uskuteční workshopy, slavnostní zahájení proběhne 24. června od 9.30
v posluchárně TI.
žživá
ivá univerzita
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Rektorský den
V areálu ČZU se 13. května uskutečnila tradiční sportovní klání studentů univerzity.
Zúčastnilo se jich 350 sportovců z jednotlivých fakult.

S

outěžilo se v Master Class aerobiku,
tenisu, stolním tenisu, ve volejbalu,
v beach volejbalu, nohejbalu, ve florbalu, v kopané a plavání. Vítězové v jednotlivých
sportovních odvětvích byli odměněni cenami.
Hlavními organizátory byli jako každý rok odborní asistenti Katedry tělesné výchovy ČZU
pod vedením ředitelky celé akce PaedDr. Věry
Tilingerové.
I přes nepřízeň počasí se všechny turnaje
dohrály. Všem oceněným sportovcům blahopřejeme. Ostatním nadšencům sportu děkujeme za hojnou účast.
ž ivá univerzita 2 / 2014
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Exhibice se zúčastnilo devět
vynikajících sportovců – osm
z ČZU a Pavla Vozárová z UK.

Oštěpařská exhibice

ZRCADLO VÝSLEDKŮ
Aerobik

23 studentek

1. Andrea Hejdová

Tenis

3 mužů a 1 žena

1. David Kabelka

Stolní tenis

17 mužů, 8 žen	Muži 1. Tomáš Voříšek

		

Ženy 1. Petra Lapáková

Volejbal

12 týmů, 72 sportovců

1. Drsný žito (M. Jukl, P. Vellendorf, M. Slavíček,
Š. Janů, A. Gryc, K. Brožková, J. Nagy)

Beach volejbal

11 dvojic, 22 účastníků

1. Barbora Závodská, Miroslav Bezděka

Nohejbal

5 družstev, 17 studentů

1. Svaspak (J. Picek, O. Fišer, J. Malý, V. Zelený)

Florbal
11 týmů, 90 sportovců
1. IBK NYUNZURES (T. Urban, P. Dundr,
		M. Šišák, M. Hochstein, N. Kračunov,
		
Z. Prokšan, J. Jeřábek)
Kopaná
7 týmů, celkem 70 hráčů 1. Podej mi pivo (J. Špaček, P. Pischek,
		
J. Kratochvíl, T. Kabíček, J. Vlk, T. Plevka,
		O. Růžek, O. Kratochvíl, M. Koťátko)
Plavání

6 závodníků	Muži 1. Radek Horešovský

		

Ženy 1. Tereza Motlíková

Koulař Tomáš Staněk, mistr republiky v hodu
koulí a účastník posledního halového MS, zvítězil v oštěpařské exhibici, která proběhla během rektorského dne.
„Tady jsem kamarádovi Frantovi Šmídovi
slíbil, že dorazím, a sliby se musí plnit,“ řekl
idnes.cz Tomáš Staněk poté, co hodil oštěp do
vzdálenosti 64 metrů a 27 centimetrů.
Exhibice se totiž nekonala náhodou. Mezi
studenty České zemědělské univerzity v Praze
najdete mnoho známých sportovních tváří –
z oštěpařů například reprezentanta Jakuba
Vadlejcha (PEF) nebo mistryni republiky Petru Andrejskovou (PEF), která ovládla ženskou část exhibice. Vítězný Tomáš Staněk studuje obor Podnikání a administrativa na PEF.
V nedávné minulosti usedala do lavic na ČZU
i největší hvězda českého oštěpu, Barbora Špotáková.
Exhibice se zúčastnilo devět vynikajících
sportovců – osm z ČZU a Pavla Vozárová
z UK.
Mgr. Lucie Janíková
KTV

ž ivá univerzita 2 / 2014
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Z akademického života
slední pokus o zapsání rekordu vytvořením
iniciál ČZU ze studentů se nezdařil, protože se do lidského nápisu zařadilo málo nadšenců,“ uvedl jeden z organizátorů Bc. Marek
Vyoral. „Tento pokus zopakujeme na podzim,
kdy rekordu jistě dosáhneme.“

Studentský zájmový spolek FLD
ČZU na Lesnické všestrannosti
V týdnu od 7. do 14. dubna se v Brně konala
tradiční soutěž – již 28. ročník Lesnické všestrannosti. Pořadatelská Mendelova univerzita v Brně připravila účastníkům opravdu příjemnou atmosféru a spoustu zábavy po celou
dobu konání soutěže. Celkem se Lesnické
všestrannosti letos zúčastnilo patnáct týmů ze
států napříč celou Evropou, které v Lužáneckém parku poměřovaly své síly v práci s motorovou pilou na čas, v práci se sekerou a v řezání dvoumužnou pilou. Následovalo soutěžení
v ovládání simulátoru harvestoru, střelbách
a orientačním běhu s lesnickou obrysovou
mapou včetně plnění úkolů z oblasti dendrologie, botaniky, geologie, entomologie a zoologie. Celkovým vítězem se stal tým z Transilvania University v Brašově, náš tým se
v mezinárodní konkurenci umístil na 7. místě. Akce byla zaštítěna Mezinárodní lesnickou
studentskou asociací (IFSA), kterou je výše
zmíněný spolek členem.

Den rekordů
Dne 23. dubna se studenti ČZU opět zapsali
do České knihy rekordů, tentokrát však hned
dvakrát. Prvního rekordu dosáhli, když byla
sestavena největší pyramida z plechovek Big
Shock!, kterou stavělo 8 lidí přes tři hodiny.
Dalším rekordem se stalo nejdelší brčko, kterým se vypilo pivo. To se studentům podařilo
za 15 minut brčkem dlouhým 10 metrů. „Pož ivá univerzita 2 / 2014

Výstava ICT a Pivoňky
Výstava proběhne v prostorách PEF od 27.
května do 5. června během státních závěrečných zkoušek. 3. ročník výstavy zaznamená vývoj v oblasti hardwaru ICT a doprovodí ji výstava květů pivoněk, přičemž půjde
o hledání paralel ve vývoji mezi informačními
a komunikačními technologiemi a vývojem
tohoto druhu květin. Výstava již třetím rokem
provází studenty PEF při skládání státních
závěrečných zkoušek a ozvláštňuje specifickou atmosféru.

Férová snídaně na ČZU
„Férová snídaně na ČZU aneb Pochlub se
svou buchtou“ – tak znělo téma letošního
dopoledního občerstvení, uspořádaného 29.
dubna před budovou Provozně ekonomické
fakulty. I přes chladné počasí nebyla žádnému
snídajícímu zima, protože se všichni mohli zahřát férovou kávou a čajem. Dále bylo možné ochutnat marmeládu a čokoládu. Jak jinak,
to vše z produkce fair trade nebo z lokálních
biozdrojů. Mnoho účastníků také doneslo
vlastní buchty a sušenky. Atmosféra byla velice příjemná a my doufáme, že se příští rok
sejdeme na snídani opět minimálně ve stejně
hojném počtu! Pořadatelem byla již tradičně
studentská organizace Be Fair na ČZU.

Myslivecká zábava
Dne 26. března Spolek myslivců uspořádal
Mysliveckou zábavu. Akce se setkala s velkou
odezvou, již týden před akcí byly všechny lístky vyprodány. K tanci a poslechu po celý večer
perfektně hrál Orchestr Milana Baranijaka.
V tombole bylo přes 200 cen, od divočáků po
různé drobnosti. K jídlu se podával zvěřinový
guláš. „Děkujeme všem účastníkům za skvělou atmosféru, taktéž hudbě, trubačům, pracovníkům Klubu C a v neposlední řadě všem
sponzorům! Těšte se na příští rok,“ vzkazuje
za organizátory Bc. Ondřej Fudaly.

Cyklofestival
Třetí květnový týden byl na FŽP ve znamení
Cyklofestivalu, který se nesl v duchu sloganu
Nebuď lemra a vyjeď na kopec. Pořadatelé
z řad zaměstnanců a studentů fakulty připravili pestrý program, který zahrnoval přednášky a promítání filmů s cyklotematikou či
ukázky bike exhibice, kromě toho umožnili
zájemcům, aby si vyzkoušeli projet terénní tratě Singltreku pod Smrkem v rámci výjezdu do
Jizerských hor, a v neposlední řadě zakončili
týden ve znamení kol a cyklistiky společnou
cyklojízdou po Suchdole a okolí.

foto: Filip Škeřík, www.izun.eu
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Majáles
foto: Filip Škeřík, www.izun.eu

zkoušet svou obratnost, a prezentace studentských organizací, kde se studenti mohli
dozvědět o aktivitách, které probíhají v kampusu univerzity.
Králem majálesu se letos stal Davídos
technický z ČVUT a Miss majáles byla Michaela Buchtová z UK. Naši kandidáti Soráč zase I. a Anna Khajlová se umístili na
druhém místě.
Bc. Marek Vyoral

foto: Filip Škeřík, www.izun.eu

foto: Filip Škeřík, www.izun.eu

V

e středu 30. dubna 2014 se uskutečnil
10. ročník Pražského majálesu. Letos
jej provázelo několik novinek, které zásadně
změnily podobu festivalu. Festival se přesunul z prostor Stromovky do Letňan, což
zvětšilo areál na trojnásobek Stromovky.
Nově se zavedl systém čipových náramků,
přes který se nakupovalo veškeré občerstvení a zároveň sloužil jako vstupenka.
V zóně ČZU byly letos k vidění velké nafukovací atrakce, kde si studenti mohli vy-

ž ivá univerzita 4 / 2013

Libosad
L

ibosad, rozprostírající se na severním okraji areálu ČZU
v Praze Suchdole, je pracoviště, které slouží k rozvoji výuky
a výzkumu v oboru zahradní a krajinářské architektury. Svojí
koncepcí zahrnuje problematiku okrasných výsadeb z pohledu
zahradně krajinářského, technologie pěstování a tematického
použití. Areál libosadu zahrnuje plochu 2,17 ha. Celková plocha je rozdělena na 22 tematických celků, v nichž je diferencovaně použit vybraný sortiment rostlin a uplatněny jsou i variabilní technologie pěstování a funkční hlediska (estetická,
obytná, ekologická). Libosad začal vznikat na základě projektového návrhu prof. Ing. Jiřího Marečka, CSc., od roku 2008. Realizace proběhla pod vedením Bc. Jana Mejstříka a dnes je libosad přístupný i veřejnosti.

