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 Vítej na PEFce!
          Právě v ruce držíš manuál Prváka a jak už název napovídá, je určen primárně pro
nově příchozí studenty na PEF MENDELU. Tento manuál by ti měl usnadnit první kroky
na vysoké škole a zejména na naší fakultě. Dočteš se v něm co ti vysokoškolský život
nabízí, jak si ho pořádně užít, vytěžit z něj co nejvíc a přitom se pořádně připravit na
svou budoucí kariéru. 
 
 
                                                                                                    Tvoje redakce PEF Times
 



Instalace balíku

Microsoft Office365
zdarma 

 
Přístup do studovny PEF,
studentské ceny ve všech stravo-
vacích zařízeních MENDELU,
mezinárodní výhody, která nejdeš na
isic.cz.

 

Ubytovací a stravovací
služby

 

ISIC

Základní benefity studenta

MENDELU a služby pro něj

 
Nyní máš možnost získat zdarma vždy
aktuální verzi balíku Office v nejvyšší
možné edici Professional Plus pro svých
až pět zařízení (Windows, iPad, iPhone,
Android, Windows Phone) po celou dobu
studia.
 
Návod na instalaci najdeš na:
oit.mendelu.cz – Podpora – E-mail 
a služby O365 – Služba O365
 

 
Ubytování a stravování na MENDELU
zajišťuje Správa kolejí a menz. Všechny
potřebné informace, ceník za ubytování,
stravné i jídelníče najdeš na webu
skm.mendelu.cz
 

Poradenské centrum
 
Poradenské a profesní centrum pravi-
delně organizuje spoustu workshopů,
které jsou pro studenty MENDELU
zdarma. 
 
Také poskytuje individuální sezení 
v rámci kariérního či psychologického
poradenství. 

Zdravotní služby
 
Onemocněl jsi a domů to máš daleko?
Využíj univerzitního lékaře, který tě ošetří
zdarma. Sídlí jen 5 minut od kampusu na
ulici Trávníky 1566/10.
Tel.: +420 545 211 556 
 
Všechny nabízené služby MENDELU
včetně návodu na instalaci WIFI najdeš
na Informační portálu: ipm.mendelu.cz
 

 
Pokud tedy nevíš co dál se sebou, kam 
v životě směřovat nebo tě něco trápí a
negativně to ovlivňuje tvé studium, vůbec
se neboj tyto služby využít.
 
Pro více informací navštiv web
icv.mendelu.cz a rozklikni záložku
„Poradenské a profesní centrum".
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V první řadě si ale pojďme říct něco 

o místech, které se na MENDELU

nachází a budeš je v průběhu studia

pravdě-podobně dost využívat.

 

Jídlo

MENDELU kampus

 
Pro PEFkaře je určena primárně
„oranžová” studovna, kterou najdeš 
v hale budovy Q. Dostaneš se tam na
ISIC a pokud chceš využít PC a tiskárnu,
jsou umístěny hned ve vedlejší místnosti.
Stačí se přihlásit svými univerzitními údaji
a je to. 
 
Pokud potřebuješ trošku víc soukromí,
navštiv knihovnu v budově A nebo si
rovnou zarezervuj studijní místnost na
jejich webu. 
 
Dále hned pod menzou X najdeš
celouniverzitní studovnu nebo se pokud
potřebuješ PC, miř do budovy A do
„Informačního centra”, kde jsou i tis-
kárny a čítárna časopisu.
 
TIP: Zajímáš se o ekonomii více? V čí-
tárně můžeš najít předplatné různých
ekonomických časopisů k přečtení
zdarma.  
 
Více o studijních prostorách, tisku a půj-
čování učebních materiálu najdeš na
Ústavu vědecko-pedagogických informací
a služeb: uvis.mendelu.cz

Studijní prostory

 
Nejčastěji se budeš pohybovat v hale
budovy Q, kde se nachází bufet zvaný
Quido. Chodíme tam na kávu, párek 
v rohlíku nebo jiné pochoutky mezi
hodinami. Nebo si tam prostě jen tak
sednem a děláme společné projekty nebo
se připravujeme na zkoušku.
 
TIP: Každé úterý a čtvrtek ráno tam
objevíš specialitu kuchyně – vaječný
obložený chléb, který je hned fuč. Tak
doraž na otvíračku.
 
Do menzy X chodíme na obědy. Otevírá
v 11h a poznáš to podle obří řady až ven.
Oběd tam mají za 40 Kč a víc. Sem tam
narazíš i na dezerty a můžeš si k obědu
dát třebas i lahváč. 
 
Pokud zrovna nemáš chuť na jídlo z men-
zy, můžeš navštívit naší Pizzerku, která
je hned ve vedlejší budově O. Pizza za
50 Kč, proč ne, že?
 
TIP: Vyzkoušej jejich speciální pizza
kapsu.

 

Další zajímavé místa
 
Akademická vinotéka přímo naproti
zastávce šaliny "Zemědělská". Vína z vi-
nic MENDELU.
GREEN - studentský bar na kolejích JAK,
ze zadu budovy C. 
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Ukončení předmětu -

zápočet a zkouška

Přednášky a semináře
 
V průběhu studia tě čekají dvě základní
formy výuky a to jsou přednášky a se-
mináře neboli cvičení. 
 
Přednášky probíhají zpravidla v aulách
Q01, Q02 a Q03, případně v menších
přednáškových místnostech na fakultě.
Přednáška je z velké části tvořena
výkladem akademika na předem sta-
novené téma harmonogramu předmětu.
Každý přednášející má různé styly
přednášení – některé jsou přednesem,
některé jsou zase interaktivní. Většina
přednášek mívá 2 hodiny a jsou
nepovinné. 
Občas vyučující na přednášku pozve
hosty z praxe a takové akce pak bývají
buď povinné, nebo ti přinesou zvýhodnění
(třeba ke zkoušce).
 
Součástí výuky jsou u většiny předmětů 
i cvičení, které mohou trvat 1 až 2
hodiny, u některých předmětů i 4 hodiny.
Jsou zaměřena více prakticky a buďto se
na nich počítá, diskutuje či kreslí grafy a
předává se teorie z přednášky do
praktického pojetí probírané látky. Na
cvičení je často povinná docházka s
povolenou absencí, která bude předem
určená v sylabu předmětu.

 
Pokud se budeme bavit o ukončení před-
mětu, je třeba rozlišit zápočet a zkoušku.
Zápočet potom dělíme na malý a velký. 
 
Jaký je mezi nimi rozdíl?
 
Malý zápočet je jakási „propustka” ke
zkoušce nebo k velkému zápočtu. Abys
ho získal, musíš splnit garantem předem
stanovené podmínky. Může se jednat 
o splněnou docházku, obhájený projekt,
napsaný test a podobně, nebo i jejich
kombinace. Rozhodně není pravidlem,
že pokud projdeš malým zápočtem, tak
zkouška je už zadarmo. Zápočet má
spíše otestovat, zda máš na to, abys
mohl úspěšně složit zkoušku (nebo velký
zápočet).
 

Praktické informace ke studiu

 
Ukončení předmětu velkým zápočtem
znamená, že při úspěšném složení testu
obdržíš do e-indexu známku “započteno”,
v opačném případě „nezapočteno”. 
 
Samotná zkouška však rozlišuje to, jak
dobře se ti podařilo uspět. Jedná se ať už
o test písemný, elektronický či ústní,
případně jejich kombinaci. Obdržet pak
můžeš známky, které reprezentují
písmena A až F, kdy A je nejlepší a E je
nejhorší možná známka, při které stále
projdeš. Hodnocení F je potom bráno jako
situace, kdy jsi neuspěl. 
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Je to různé, ale dáme ti jednoduchý
návod, jak se nepotopit u zkoušky ještě
před tím, než vůbec zkouška začne. 
 
Na malé zápočtové testy není třeba se
nějak speciálně oblékat, postačí běžné
oblečení. V případě zkoušek a velkých
zápočtů je to mírně složitější.
 
U elektronických testů, není vyžadován
nijak speciální společenský dress-code,
ale určitě je vhodné dojít minimálně
slušně oblečený. 
 
U písemných zkoušek už je však
slušností dojít oblečený slušně,
minimálně smart-casual, v ideálním
případě však společensky. Není to
rutinou, ale může se stát, že pokud
dojdeš v tričku s krátkým rukávem a v rif-
lích, nemusíš se ani zkoušky zúčastnit
kvůli znevažování zkoušky.
 
Ústní zkouška je potom vrcholem
odívání a je k ní vhodné dojít spole-
čensky oblečený. Přece jen zde je
člověk v situaci jeden na jednoho a ne-
dojít slušně oblečený je tak trochu
sebevražda.
 

Jak se na testy obléct?

Kde a jak sehnat knihy a

skripta?
 
Po první přednášce a prvním cvičení ses
dozvěděl, co všechno potřebuješ. A teď,
kde to vše sesbírat? Pokud preferuješ
nízkou cenu a nevadí ti již použité
materiály, kupuj od ostatních spolu-
žáků.  

 
Většinou se dohodnete na předávacím 
místě a čase (nejčastěji před studovnou
na PEFce v době mezi přednáškami/
cvičeními).
 
Pokud preferuješ nové materiály, nejblíž
máš skriptárnu v edičním středisku
MENDELU (dole pod děkanátem PEF – 
 miř po schodech dolů a na konci chodby
nalevo), kde můžeš nakoupit nejnovější
skripta. Skripta si také můžeš vypůjčit
v knihovně MENDELU v suterénu budovy
A. Pokud je třeba koupit knihy, můžeš
navštívit Modré knihkupectví hned vedle
institutu celoživotního vzdělání (u zas-
távky šaliny linky č. 9 a 11). Tam většinu
potřebné literatury seženeš a pokud se
prokážeš ISICem z MENDELU, dostaneš
i 10 % slevu. Pokud nějaké tituly nemají,
zeptej se paní na pokladně, která je velmi
ochotná zejména co se učebnic k jazy-
kům týče.
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Víš, že na univerzitě nejsou jen profesoři?
Ale jak oslovit dotyčnou osobu, popřípadě
který titul vybrat, když budeš psát
email? Podle akademického titulu
poznáme jakého daná osoba dosáhla
vzdělání a oslovujeme ji vždy nejvyšším
doaženým titulem. 
 
Na MENDELU se nejčastěji setkáš s ná-
sledujícími tituly: 
Bc. - bakalář
Mgr. - magistr
Ing. - inženýr
Ph.D. - doktor
Dr. - Doktor (obdoba Ph.D.)
CSc. - Kandidát věd 
RNDr. - doktor přírodních věd
PhDr. - doktor filosofie
doc. - docent
prof. - profesor
 
Aby sis dokázal situaci představit na
příkladech, pár nejčastějších příkladů na
naší fakultě uvedeme:
Bc. Honza Novák – většinou
nepoužíváme (zde se vystačí s příjme-
ním, i když korektní by bylo použít právě 
i titul)
Ing. Honza Novák – pane inženýre
Mgr. Ing. Honza Novák – pane magistře/
pane inženýre
Ing. Honza Novák, Ph.D. – pane doktore
Ing. Bc. Honza Novák, Ph.D. – pane
doktore
doc. Ing. Honza Novák, Ph.D. – pane
docente
prof. PhDr. Honza Novák, CSc. – pane
profesore

Jak oslovovat vyučující?

6

 
Existuje spousta způsobů. 

Sleduj nástěnku, kde se pravidelně
objevují inzeráty z oboru. Nástěnka je
přímo naproti dveří na děkanát PEF.
Spousta nabídek práce se objevují i na
facebookové skupině Pracovní
nabídky pro PEF MENDELU. 
Seznam aktuálních nabídek práce,
které inzerenti nabízí přes fakultu jsou
také na webových stránkách PEF v zá-
ložce Firmy a studium, Práce a brigády
Nebo se zaměř na různé portály s na-
bídkami práce či jiné skupiny na FB
jako např. 

 
Práce, brigády - BRNO,
PRÁCE BRIGÁDY BRNO,
BRIGÁDY PRÁCE BRNO, atd. 

 

Jak si najít brigošku?



Jak získat ubytovací
stipendium?
 
Běž do svého UIS – Portál studenta –
Moje studium  je oblast „Financování
studia a stipendia", kde najdeš aplikaci
„Žádost  o ubytovací stipendium".
 
Do žádosti zadej bankovní účet, na který
chceš, aby ubytovací stipedium bylo
vypláceno. Tento účet musí být veden
v českých korunách. Poté vyber banku a
klikni na „Podat žádost". Poté je žádost
uložena a zařazena mezi ostatní žádosti
o ubytovací stipendia na dané období, kde
čeká na vyhodnocení. 
 
Vyhodnocení žádosti probíhá hromadně za
celou univerzitu. K vyhodnocení patří
zjištění, zda máš na stipendium nárok,
a výpočítá se částka, která se ti vyplatí za
jednotlivé měsíce. 
 
Stipendium se vyplácí 3x do roka: 

září, říjen, listopad a prosinec – vyplácí
v lednu
leden, únor a březen – vyplácí v
dubnu
duben, květen a červen – vyplácí v
červenci

 

Jsi student Ekonomické
informatiky?
 
Přidej se do FB skupiny PEF
Ekonomická Informatika 

 
FB stánka fakulty: Provozně
ekonomická fakulta MENDELU v Brně
pod aliasem @pef.mendelu
 
FB stránka studentských senátorů PEF: 
Studenti v senátu PEF pod aliasem
@studentipef
 
FB stránky fakultního spolku:
Spolek Studentské unie PEF
MENDELU pod aliasem @spoleksupef
 
Pracovní nabídky směřujte prosím na
skupinu @Pracovní nabídky pro PEF
MENDELU
 

Jaké stránky a skupiny

sledovat?
 
Zkontroluj si, že jsi ve skupině Prváci
PEF MENDELU 19/20.
 
Tato skupina se vytváří pro každý nový
ročník studentů. Takže studenti, kteří
nastoupili do prváku minulý rok mají
stejnou skupinu, akorát rok 18/19 atd.
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Erasmus+

 
Program, přes který se můžeš vydat za
letním dobrodružstvím do Spojených
států amerických - pracovně. Pouze pro
studenty VŠ a VOŠ.Tento program se
však nevyřizuje přes univerzitu, ale přes
speciální agentury. Proto taky docela
stojí, ale za to získáš spoustu nových
zkušeností, zážitků a zlepšíš si angličtinu.

V rámci studia na MENDELU můžeš
vycestovat až na 2 roky tvého studia do
zahraničí a získát k tomu i finanční
příspěvek. Vycestovat můžeš buď na
zahraniční studijní pobyt nebo na stáž.
Do Evropy nebo i mimo ni – záleží na
výběru programu a jak je zkombinuješ. 
 
Výběrové řízení probíhá zpravidla jednou
nebo dvakrát ročně – podle programu.
 
Stačí si vybrat univerzity, na kterých bys
rád studoval, přihlásit se, zvládnout
jazykový test a být vybrán. 
 
Programy, ze kterých můžeš vybírat:
 

Work and travel USA - mimouniverzitní 

 
Studenty nejoblíbenější program na
výjezdy je Erasmus+. Zaměřuje se
primárně na studijní pobyty a stáže 
v zemích Evropy. Pokud chceš vyjet
mimo Evropu, tak jedna z možností je
využít program Erasmus + Kreditová
mobilita.  

Zahraniční zkušenosti

Víc informací o všech zahraničních
programech najdeš na webu PEF v zá-
ložce Zahraniční spolupráce.
 
Doporučení: Pusť se do toho i když se
bojíš. V této době jsou zahraniční zkuše-
nosti u zaměstnavatelů velmi  žádané. 
A i kdyby nebyly, zahraniční výjezd je
skvělý zážitek na celý život. A řekni si,
kdy ti ještě někdy v životě naskytne
příležitost vycestovat a ještě na do dostat
finanční příspěvek? 
 

CEEPUS
 
CEEPUS je středoevropský výměnný
univerzitní program, který se zaměřuje na
regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.
 
Přes CEEPUS se dá vyjet pouze na určité
univerzity v zemích, které jsou v pro-
gramu zapojeny.
 
Více informací o programu CEEPUS
najdeš přímo na jejich webových
stránkách ceepus.info

Bilaterální dohody
 
Pro studium mimo Evropu se zpravidla
využívají bilaterální dohody mezi unive-
rzitami. 
 
Můžeš studovat na univerzitě v USA,
Číně, Kazachstánu nebo na Filipínách. 
 

Double degree
 
Víš, že chceš studovat v zahraničí
alespoň rok? Tak proč to rovnou nespojit
s získáním dvou titulů. Zjisti více, jak
double degree funguje, a jdi do toho.
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MENDELU má vlastní Centrum
sportovních aktivit (CSA), které nabízí
širokou nabídku sportů. 
 
V rámci bakalářského studia máš 2
sportovní aktivity zdarma a 2 v rámci
magisterského studia. 
V případě 3. a další sportovní aktivity
přispíváš částkou 420 Kč na semestr.
 
Sporty, které CSA nabízí:

Badminton
Basketbal
Bodyform i Bosu
Box, fitbox i kickbox
Florbal
Futsal
Jógu, power jógu i pilates
Krav Maga
Kruhový trénink
Plavání i kondiční plavání
Street dance
Street workout
Veslování
Volejbal začátečníci i pokročilí

 
CSA nabízí také pravidelné sportovní
kurzy. Např. Cyklo kurz, Lyžařský kurz
v Matrei či Cvičení u moře.
 

Sport za KREDIT
 
Za absolvování sportovní aktivity můžeš
získat 1 kredit! Student si zapíše v UISu
„sportovní aktivitu" s názvem Sport –
kredit. Prerekvizitou (povinností) je sou-
časné zapsání 1 běžné sportovní aktivity.
Maximálně lze získat 1 kredit za celé
studium!
 

Jak si sport zapsat?
 
Sporty se zapisují v UIS – Portál studenta
– Reg./Záp. (tlapičky) – vyhledáš spor-
tovní aktivitu, kterou chceš a vybereš si
hodinu, na kterou budeš docházet. 
 
Pokud chceš za sportovní aktivitu kredit,
musíš si souběžně se sportem zapsat
i předmět „Sport - kredit". 
 
 
Více informací o sportech na MENDLEU
najdeš na webu csa.mendelu.cz
 
Sleduje jejich FB stránku: Centrum
sportovních aktivit pod tagem
@CSA.MENDELU

Sport na MENDELU

Pravidelné 

sportovní kurzy 

v česku 

i v zahraničí
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Spolek Studenti MENDELU je nejmladším
spolkem naší univerzity. Podporuje zapo-
jení MENDELU na brněnském majálesu,
vytvoření mezi fakultní spolupráce a pustil
se do zorganizace prvního celouni-
verzitního studenstkého ples, který se
uskuteční v prosinci. 
 
Sleduj jejich facebookovou stránku, aby ti
neuniklo dění na univerzitě. Tato stránka
je také využívána studentkými senátory
univerzitního senátu k předávání pod-
statných informací studentům.
 
FB: Studenti MENDELU  
 

 

Studenti MENDELU

 
Hlavní náplní ESN je poskytnout nově
příchozím zahraničním studentům tzv.
Buddyho, což je člověk, který univerzitu a
Brno podstatně zná a může zahraničnímu
studentovi pomoci v prvních dnech se 
v cizí zemí zorientovat. 
 
Dále ESN pro zahraniční studenty
organizuje přibližně 30 akcí různého typu
za semestr, kterých se také můžeš
účastnit.
 
Sleduj jejich fb stránku, účastni se akcí 
a poznej tak mezinárodní prostředí, které
MENDELU nabízí. 
 
FB: ESN MENDELU Brno
 

ESN MENDELU

SU PEF MENDELU

Studentské aktivity 

 
Pokud jsi byl na Prvákovinách, tak už ses
seznámil se Studentskou unií PEF
MENDELU, která na fakultě působí. Mimo
Prvákoviny organize PEF kvízy, turnaj v
beerpongu, exkurze, výlety do okolí a
jiné. Největší akcí je však fakultní ples,
který se pořádá vždy první čtvrtek v břez-
nu. Ples zahajují studenti svým spe-
ciálním předtančením a účastní se ho
nejen studenti, ale také absolventi a pro-
fesoři naší fakulty včetně vedení.
 

 

Studenti v senátu PEF

MENDELU
 
Jeden z orgánu univerzity je akademický
senát. Součástí (fakultního) akade-
mického senátu PEF MENDELU je pět
řádně zvolených studentů, kteří na
jednáních senátu reprezentují hlas
studenstva. 
 
Tzv. studentští senátoři jsou voleni
akademickou obcí, tedy všemi studenty a
akademickými pracovníky fakulty.
 
Tito aktivní studenti předávají informace
ze senátu, tedy z aktuálního dění na
fakultě na své facebookové stránce,
kterou doporučujeme sledovat. Senátoři
také úzce spolupracují se studijní
poradkyní PEF, která tuto stránku
využívá ke sdílení potřebných informací
studentům.
 
FB: Studenti v senátu PEF MENDELU
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FB: @spoleksupef



PŘEJEME TI 

KRÁSNÝ 

PRVNÍ ROK 

NA PEF!


