
VĚDECKÁ RADA

Další z akcí spojených s oslavami sta let MENDELU 
bude slavnostní zasedání Vědecké rady, které se usku-
teční 15. října 2019 v 10.00 hod. v aule Mendelovy 
univerzity v Brně. Na akci budou uděleny pamětní 
medaile za mimořádné zásluhy o rozvoj univerzity, 
vědy a vzdělání. O měsíc později 14. listopadu pře-
vezmou v 10.00 hodin na stejném místě Zlaté medaile 
MENDELU – jako výraz ocenění za přínos k rozvoji  
vědy a vzdělávání, udržitelného zemědělství, les-
nictví a kultury venkova – Alois z Lichtenštejna 
a Constantin Kinský.

MENDELU SHOPPING DAY
Přijďte si 8. října nakoupit reklamní předměty 
MENDELU, akce se koná od 9.00 do 13.00 hod. ve stu-
dovně X. Na prodej budou nejen mikiny a trička, které 
zaznamenaly velký ohlas už na Srazu století, ale také 
plecháčky, nové skleněné lahve Drinkit v neopreno-
vém obalu nebo třeba síťovky. Prodávat budeme rov-
něž akční zboží a reklamní předměty z minulé kolekce.

K události na Facebooku průběžně přidáváme 
fotky produktů, které budou na akci v prodeji.

Stránku události na Facebooku se všemi informa-
cemi najdete zde. 

KÁVA S REKTORKOU

MENDELU POPRVÉ VE 
SVĚTOVÉM ŽEBŘÍČKU THE

Mendelova univerzita v Brně se poprvé umístila 
v žebříčku nejprestižnějších vysokých škol Times 
Higher Education (THE). Z českých vysokých škol 
se umístila na šestém místě a byla klasifikována na 
pozici 1001+ z téměř 1 400 vysokých škol z celého 
světa. Z českých vysokých škol se nejlépe umístila 
Univerzita Karlova na 401.–500. místě. Celkem se do 
hodnocení zapojilo 17 českých vysokých škol.

„Hodnocení v žebříčku THE nám nabízí důle-
žité porovnání s ostatními univerzitami a zvyšuje 
prestiž MENDELU v mezinárodním kontextu. To je 
také důvod, proč jsme se do něj přihlásili a v dalších 
letech v tom chceme pokračovat,“ uvedla rektorka 
Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. 
Podle ní podobné žebříčky škole dávají mimo jiné 
zpětnou vazbu ohledně jejích slabin a toho, co je nut-
né v dalších letech zlepšovat.

Univerzity jsou v rámci světového žebříčku THE hod-
noceny v pěti pilířích, mezi něž patří: 1) výuka a vzdě-
lávací prostředí, 2) výzkum, 3) citovanost, 4) příjmy 
z průmyslu a 5) internacionalizace. V rámci těchto pilířů 
si MENDELU nejlépe vede v oblasti internacionalizace.

V letošním žebříčku THE World University 
Rankings 2020 experti hodnotili vysoké školy 
z 92 zemí světa. Pořadí THE patří k nejprestižnějším 
na světě hned vedle QS World University Rankings 
a Šanghajského žebříčku. „Do dalších let je určitě naší 
ambicí posunout se do tisícovky nejlépe hodnocených 
vysokých škol světa,“ dodala Nerudová.

HOKEJOVÉ UTKÁNÍ

S blížícím se startem akademického roku začal 
i prodej lístků na jednu z největších student-
ských událostí, jaká se na podzim v Brně chys-
tá. Ve čtvrtek 7. listopadu se v hokejové DRFG 
areně od 19 hodin střetnou ve výročním utkání 
ke 100. narozeninám obou vysokých škol týmy 
Masarykovy a Mendelovy univerzity. Cena 
lístků v předprodeji je 140 korun a prodávají se 
v síti Ticketportal.

Hokejový duel by měl být jedním z vrcho-
lů stovkových oslav. Organizátoři by jím rádi 
navázali na tradici studentských hokejových 
zápasů, která v Brně vznikla před několika lety, 
a letos už dokonce vyústila v založení samostat-
né české Univerzitní ligy ledního hokeje. Více 
informací zde.

• 27. srpna – Idnes.cz: Moravský kras ZDE

• 28. srpna – Idnes.cz: Mouchy ZDE

• 2. září – ČTK: Dožínky ZDE

• 6. září – Idnes.cz: Mongolsko ZDE

• 8. září – Blanenský deník: Hraboši ZDE

• 9. září – Idnes.cz: Víno ZDE

• 12. září – ekolist.cz: Lesy ZDE

• 13. září – universitas.cz: Žebříček THE ZDE

• 26. září – ČTK: Pšenice ZDE
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https://www.facebook.com/events/2373622926090913/?active_tab=discussion
http://mendelu.cz/31730n-ste-vyroci-univerzit-pripomene-i-hokejove-utkani
https://www.idnes.cz/brno/zpravy/vedci-sucho-jeskyne-brno-moravsky-kras-mendelova-univerzita.A190827_171827_brno-zpravy_chtl
https://www.idnes.cz/brno/zpravy/mleko-dojivost-kravy-mouchy-vosicky-vedci-mendelova-univerzita.A190828_498250_brno-zpravy_mos1
https://www.brnenskadrbna.cz/zpravy/spolecnost/15114-foto-sedlaci-slavili-sklizeni-urody-brnem-v-nedeli-prosel-dozinkovy-pruvod.html
https://www.idnes.cz/brno/zpravy/ubyvani-lesy-mongolsko-vedci-mendelova-univerzita-les.A190906_102514_brno-zpravy_krut
https://blanensky.denik.cz/z-regionu/skvele-podminky-pro-hrabose-mirna-zima-a-ukryt-v-repce-po-obili-zerou-kukurici-20190908.html
https://www.idnes.cz/brno/zpravy/vino-vinobrani-palava-debata-eurovino-mikulov.A190909_500741_brno-zpravy_mos1
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/libor-jankovsky-myslivecka-legislativa-se-musi-zmenit-tak-aby-skody-zveri-neomezovaly-rust-nove-generace-lesa
https://www.universitas.cz/aktuality/3876-zebricek-the-je-venku-dostalo-se-do-nej-vice-ceskych-skol
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/psenici-nici-sucho-kvuli-klimatu-klicova-plodina-zdrazi-a-bu/r~91bec2bae02f11e9ac60ac1f6b220ee8/


INTERNATIONAL  
WEEK 2019

U příležitosti oslav 100. výročí MENDELU pro-
běhne v termínu 14.–18. 10. International Week, 
v rámci kterého univerzita uvítá více než 70 hostů 
z řad akademických i neakademických pracovní-
ků partnerských univerzit z Evropy, Asie, Severní 
i Jižní Ameriky a Afriky. Součástí programu bude 
výuka našich studentů vedená zahraničními hosty, 
workshopy, setkání u kulatého stolu a mnoho dal-
ších zajímavých aktivit. Na organizaci akce se podílí 
Oddělení mezinárodních vztahů a internacionaliza-
ce s Provozně ekonomickou fakultou. 

Zveme všechny zaměstnance i studenty 
MENDELU k zapojení se a návštěvě jednotlivých 
aktivit jako např. GoAbroad Fair, kde budou mít 
zahraniční hosté možnost představit studentům své 
domovské univerzity a pozvat je ke studiu, nebo 
International Market, kde studenti zábavnou for-
mou, zahrnující i ochutnávku jídel, představují své 
země a jejich kulturu. Více informací zde. 

ERASMUS DAYS 2019

Ve dnech 10.–12. 10. probíhají po celé Evropě oslavy 
programu Erasmus+. Do této akce se zapojí velké 
množství evropských institucí. MENDELU se k osla-
vám připojí akcí Poznej svět všemi smysly. 

Zveme všechny zaměstnance i studenty dne 10. 10. 
od 10.30 do 14.30 hod. před studovnu X, kde si budou 
moct vyzkoušet, jak voní, chutnají a znějí různé země 
světa a mnoho dalšího. Nejúspěšnější účastníky samo-
zřejmě čeká odměna. Více informací zde.

MENDELU ZÍSKALA  
DALŠÍ AKREDITACE
Na MENDELU pokračuje proces překládání nových 
žádostí o akreditace. Níže uvedené univerzitní sou-
části získaly akreditaci studijních programů:

• FRRMS – Regionální rozvoj, bakalářský typ 
studia, akademicky zaměřený

• FRRMS – Regional Development, bakalářský 
typ studia, akademicky zaměřený

• FRRMS – Regionální rozvoj, navazující magis- 
terský typ studia, akademicky zaměřený

• FRRMS – Regional Development, navazující 
magisterský typ studia, akademicky zaměřený

• LDF – Lesnická fytopatologie a mykologie, dok-
torský typ studia, akademicky zaměřený

• LDF – Forest Pathology and Mycology, doktor-
ský typ studia, akademicky zaměřený

• PEF – Administrace IS/ICT, bakalářský typ stu-
dia, akademicky zaměřený

• PEF – Automatizace řízení a informatika, dok-
torský typ studia, akademicky zaměřený

SKM: „OHODNOŤTE NÁS!“

Chceme se stále zlepšovat a zajímá nás Váš pohled 
a názor. Rádi byste nám dali vědět, co se Vám líbí 

a co nelíbí v našich stravovacích zařízeních? Pak 
vyplňte dotazník spokojenosti.

Jak to funguje?
Kdykoliv navštívíte některé z našich stravovacích 
zařízení, můžete nám dát vědět, jak jste byli spokoje-
ni. Hodnotit nás můžete klidně každý den. Dotazníky 
jsou on-line, a my tak můžeme průběžně sledovat, 
jak jsme na tom. Zároveň můžeme ve Vašich připo-
mínkách a námětech hledat dobré nápady k naše-
mu zlepšování. Dáte-li o možnosti hodnocení vědět 
i svým kolegům a spolužákům, umožníte nám získat 
jasnější představu o tom, co pro Vás můžeme udělat. 
Dotazníky najdete zde. Jsou anonymní a jejich vypl-
nění Vám zabere jen pár minut. 
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http://mendelu.cz/en/international-week
https://www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/erasmus-days-2019/
http://skm.mendelu.cz/31234-hodnoceni-spokojenosti


MENDELU BUDE POPRVÉ  
KOORDINOVAT PRESTIŽNÍ  
H2020 PROJEKT

Tým z Ústavu aplikované a krajinné ekologie pod 
vedením prof. Milady Šťastné bude od 1. 1. 2020 
koordinovat evropský projekt, do kterého se za-
pojí 15 univerzit a výzkumných ústavů z Evropy 
a Izraele.

Vědci z Agronomické fakulty budou poprvé 
koordinovat velký mezinárodní projekt financovaný 
Evropskou komisí v rámci výzvy H2020. Experti se 
budou zabývat podporou nových přístupů v oblasti 
kulturního cestovního ruchu, což je problém, který 
se týká z velké části i Česka. Obce a kraje by mohly 
výsledků projektu využít při strategickém pláno-
vání cestovního ruchu. Vědci pod vedením Milady 
Šťastné z Ústavu aplikované a krajinné ekologie AF 
MENDELU budou převážně v rámci Evropy analy-
zovat zájem turistů o aktivní účast na atraktivitách 
kulturního cestovního ruchu a další trendy. Tým 
profesorky Šťastné získal na mezinárodní projekt 
dotaci 3 miliony eur (cca 76,6 milionu korun) a po-
vede jej od ledna 2020.

Jedním ze směrů, kterým se projekt bude vě-
novat, je tzv. „mediální turistika”, což je kulturní 
cestovní ruch související s návštěvami míst, kde pro-
bíhalo natáčení filmů a televizních seriálů. V projek-
tu se na tento typ cestovního ruchu zaměří partneři 
z Velké Británie. Bude se jednat o místa související 
se skotskou historií a kulturním dědictvím, jako 
jsou nejen TV série Cizinka, ale také Statečné srdce, 
Marie, královna skotská, a další.

AKTUÁLNĚ POŘÁDANÉ 
SEMINÁŘE K PROJEKTŮM

Odbor pro podporu tvůrčí činnosti pořádá v měsíci 
říjnu několik seminářů zaměřených především na 
aktuálně vyhlášené projektové výzvy. 

Možnosti dotačních titulů pro mezinárodní 
projekty – 8. 10. 2019 10.00 – Pavilon M – zde.

RIV základní kurz – Rejstřík informací o vý-
sledcích – 9. 10. 2019 10.00 – Pavilon M – zde.

TAČR program ZÉTA – 15. 10. 2019 10.00 – 
Pavilon M – zde.

MLADÉHO VĚDCE  
OCENIL MINISTR

Pavel Horký (na snímku uprostřed) z Ústavu výživy 
zvířat a pícninářství Agronomické fakulty převzal 
na Zemi živitelce z rukou ministra zemědělství 
Miroslava Tomana ocenění za mimořádné výsledky 
ve výzkumu a experimentálním vývoji pro mladé 
vědecké pracovníky do 35 let.

V celorepublikové konkurenci se umístil na 
2. místě za studium a vývoj zinkových nanokom-
plexů. Výsledky, které publikoval společně s kolegy 
z Ústavu chemie a biochemie v časopise Journal of 
Animal Science and Biotechnology, poskytují prvot-
ní informace o náhradě farmakologických dávek 
zinku používaných u odstavených selat.

„Zinkové nankomplexy mají nahradit vysoké 
dávky zinku, které se aktuálně používají místo 
antibiotik. Vysoké dávky zinku budou omezeny 
v roce 2022, a to z environmentálních,“ uvedl 
Horký s tím, že se tento problém týká zejména 
problematiky selat.

Používání vysokých dávek zinku bude od roku 
2022 z enviromentálních důvodů legislativně ome-
zeno. Nanokomplexy mohou snížit použití medikač-
ních dávek zinku až o 75 %. Z tohoto pohledu se jeví 
jako velice perspektivní.

SLAVNOSTNÍ UDĚLENÍ 
ČESTNÉHO DOKTORÁTU 
31. ledna 2020 bude slavnostně udělena čestná 
vědecká hodnost doctor honoris causa anglickému 
genetikovi a buněčnému biologovi profesoru mikro-
biologie siru Paulu Maximu Nurseovi.

Sir Paul Maxime Nurse je nositelem Nobelovy 
ceny za fyziologii za rok 2001 za objevy klíčových 
regulátorů buněčného cyklu. 

Slavnostní obřad proběhne v prostorách auly 
Mendelovy univerzity v Brně 31. 1. 2020 od 10.00 hod. 
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https://www.kurzy.mendelu.cz/kurz-detail/08102019-7-1-moznosti-dotacnich-titulu-pro-mezinarodni-projekty
https://www.kurzy.mendelu.cz/kurz-detail/09102019-7-1-riv-zakladni-kurz
https://kurzy.mendelu.cz/kurz-detail/15102019-7-1-seminar-tacr-program-zeta


Denková Renata, Mgr.
Specialistka řízení lidských zdrojů

Oddělení personálního rozvoje 
(OŘLZ REK)

Diviš Jakub
Správce sítě

Oddělení infrastruktury (OIT CP)

Dryšlová Tamara, Ing., Ph.D.
Vědecko-výzkumná pracovnice

Ústav agrosystémů 
a bioklimatologie (AF)

Formáčková Tereza
Referentka pro zahraniční mobility

Oddělení mezinárodních vztahů 
a internacionalizace (REK)

Gabrielová Pavla
Šatnářka

Oddělení správy 
a údržby (PRO REK)

Anderlová Dorota, Ing.
Technická pracovnice pro výuku

Ústav marketingu 
a obchodu (PEF)

Gajdová Miluše
Šatnářka

Oddělení správy 
a údržby (PRO REK)

Maxianová Alžběta, Ing.
Technická pracovnice pro výuku

Ústav aplikované 
a krajinné ekologie (AF)

Pilger Marek
Kameraman, technik videozáznamu

Audiovizuální centrum (ÚVIS CP)

Balátová Kristýna, PhDr., Mgr., Ph.D.
Akademická pracovnice –  

odborná asistentka
Oddělení sociálních věd (ICV)

Hamšík Petr, Ing.
Technický pracovník 
pro vědu a výzkum

Ústav nábytku, designu 
a bydlení (LDF)

Medlík Mikuláš, MgA.
Akademický pracovník – asistent

Ústav zahradní a krajinářské 
architektury (ZF)

Pírko Martin, Mgr.
Akademický pracovník – asistent

Oddělení sociálních věd (ICV)

Balázs Attila, Mgr.
Vědecko-výzkumný pracovník

Ústav zoologie, rybářství, 
hydrobiologie a včelařství (AF)

Havlínová Zdena, Mgr.
Asistentka

Ústav chemie 
a biochemie (AF)

Mekysková Lenka, Mgr.
Akademická pracovnice – asistentka

Děkanát (LDF)

Poláchová Marie, Ing., Ph.D.
Akademická pracovnice –  

odborná asistentka
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)

Berka Miroslav, Bc., Ing.
Vědecko-výzkumný pracovník

Ústav molekulární biologie 
a radiobiologie (AF)

Helegda Milan, Ing., Ph.D.
Vědecko-výzkumný pracovník

Zkušebna stavebně truhlářských 
výrobků (LDF)

Menšík Ladislav, Ing., Ph.D.
Akademický pracovník – 

odborný asistent
Ústav environmentalistiky 

a přírodních zdrojů (FRRMS)

Rampáčková Eliška, Ing.
Vědecko-výzkumná pracovnice

Ústav ovocnictví (ZF)

Chromková Manea 
Beatrice-Elena, Ph.D., MA

Akademická pracovnice –  
odborná asistentka

Ústav sociálních studií (FRRMS)

Holešínský Radim, Ing.
Technický pracovník pro výuku

Ústav vinohradnictví 
a vinařství (ZF)

Musilová Anna, Ing., Ph.D.
Vědecko-výzkumná pracovnice

Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)

Spencer Daniel Luke
Referent zahraničních styků

Oddělení mezinárodních vztahů 
a internacionalizace (REK)

Hruška Aleš, Ing.
Referent investiční, 

stavební inženýr
Stavební oddělení (PRO REK)

Navrátilová Michaela, Mgr.
Akademická pracovnice – asistentka

Děkanát (LDF)

Šamánek Dan, Ing.
Akademický pracovník – asistent

Ústav zahradní a krajinářské 
architektury (ZF)

Jarošová Jana
Šatnářka

Oddělení správy 
a údržby (PRO REK)

Ondro Tomáš, Mgr., Ph.D.
Vědecko-výzkumný pracovník

Ústav zemědělské, potravinářské 
a environmentální techniky (AF)

Štempáková Kristína, Ing.
Vědecko-výzkumná pracovnice

Ústav zoologie, rybářství, 
hydrobiologie a včelařství (AF)

Kokeš Přemysl, MgA.
Akademický pracovník – asistent

Ústav zahradní a krajinářské 
architektury (ZF)

Ondrušíková Sylvie, Ing.
Akademická pracovnice – asistentka

Ústav technologie potravin (AF)

Vejpustková Lenka, Ing.
Akademická pracovnice – asistentka

Ústav zahradní a krajinářské 
architektury (ZF)

Králiková Dominika
Referentka public relations

Děkanát (PEF)

Palacká Anna, Ing. arch.
Referentka zahraniční mobility
Oddělení mezinárodních vztahů 

a internacionalizace (REK)

Vendl Ladislav, Ing.
Auditor

Zkušebna stavebně 
truhlářských výrobků (LDF)

Kubišová Maryla
Šatnářka

Oddělení správy 
a údržby (PRO REK)

Piechowiczová Markéta, Ing.
Akademická pracovnice – asistentka

Ústav technologie potravin (AF)

Younis Almotasem Bellah, MSc.
Vědecko-výzkumný pracovník
Ústav chemie a biochemie (AF)

Luklová Markéta, Ing.
Technická pracovnice 

pro vědu a výzkum
Ústav molekulární biologie 

a radiobiologie (AF)
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