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Nové vedení 

Od 1. února 2022 PEF MENDELU

Představujeme vám nové vedení fakulty!

Pod vedením děkana doc. Ing. Pavla Žufana, Ph.D., pokračují z předchozího 
funkčního období proděkanka pro internacionalizaci, doc. PhDr. Martina 
Rašticová, Ph.D., a proděkan pro vzdělávací činnost, Ing. Bc. Martin Machay, 
Ph.D. Proděkankou pro tvůrčí činnost byla jmenována doc. Ing. Veronika 
Solilová, Ph.D., proděkankou pro akademické záležitosti doc. Ing. et Ing. 
Lea Kubíčková, Ph.D., a proděkanem pro strategii se stal Ing. Jan Přichystal, 
Ph.D. Tým vedení fakulty doplňuje doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D., který je 
i nadále předsedou Akademického senátu PEF MENDELU, a Ing. Jaroslav 
Pakosta, LL.M., tajemník fakulty.

Podrobnější vymezení působnosti proděkanů najdete ZDE.

4_Co se událo za poslední semestr?

14_PEF v médiích

16_doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D._rozhovor
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Gaudeamus
V zimním semestru 2021 opět pro-

běhly, po roční pauze, veletrhy vy-

sokých škol, kde PEFka nemohla 

chybět!

Nejdříve zástupci naší fakulty 
reprezentovali PEFku na Gau-
deamech v Bratislavě (12.–13. 10. 
2021) a v Nitře (2.–3. 11. 2021). Po 
veletrzích na Slovensku, kde Gau-
deamus probíhal za zpřísněných 
podmínek, jsme se nakonec dočka-
li Gaudeamu v Brně (23.–26. 11. 
2021), který se uskutečnil ve stan-
dardní podobě. Pro MENDELU byl 
tento Gaudeamus úspěšný nejen 
v počtu zájemců o studium u nás, 
ale naší univerzitě se také podařilo 
umístit se na druhé příčce v celko-
vém hodnocení vystavovatelů.
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Co se událo za  
poslední semestr?

Po dlouhém „covidovém“ roce 
se na naši fakultu v září vrátil 
život. Kromě studentského ruchu 
a plných přednáškových učeben 
se na naší univerzitě, respektive 
fakultě událo spoustu zajímavých 
akcí. Pojďme si je společně 
připomenout...

Gaudeamus

―  Gaudeamus Bratislava

Naší univerzitě se podařilo umístit na druhé 
příčce v celkovém hodnocení vystavovatelů. 

• Bratislava (12.–14. 10. 2021) 

• Nitra (2.–4. 11. 2021) 

• Brno (23.–26. 11. 2021)

• Praha (25.–27. 1. 2022)t



Souboj univerzit 
MUNI vs. MENDELU 
14. 10. 2021

Po roční covidové pauze opět změři-

ly své síly hokejové týmy MENDELU 

a MUNI. Po výhře MENDELU před dvě-

ma lety, vyhráli v odvetném zápase 

hokejisté z MUNI. 
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Co se událo za  
poslední semestr?

Pro MENDELU byla rozhodující 
poslední třetina, kdy se našim pro-
tihráčům podařilo zápas obrátit. Na-
konec náš tým podlehl soupeři 2:4. 
Atmosféra zápasu byla i tak úžas-
ná, fandilo se od začátku do konce 
a všichni si domů odnášeli super 
sportovní zážitky!



International week
18.–22. 10. 2021

Akce pro akademické i  neakade-

mické pracovníky dostala pro tento 

rok název Životní prostředí a  spo-

lečnost.

Řešila se témata týkající se život-
ního prostředí, plýtvání, sociální 
odpovědnosti a inkluze. Po dlouhé 
době byla tato akce realizována ne-
jen online, ale také tváří v tvář, a do 
Brna se sjelo 29 účastníků z Polska, 
Slovenska, Chile, Bulharska, Němec-
ka, Turecka, Portugalska a USA. Bě-
hem týdne probíhala řada kurzů 
v angličtině, takže hosté měli také 
možnost zúčastnit se přednášek 
s českými studenty. Výuka v rámci 
tohoto týdne probíhala v anglickém 
jazyce. V rámci akce proběhlo také 
slavnostní otevření Mendel Pointu. 

Dobrotrh MENDELU 
Online 8. 11.–15. 12. 2021

Jako každý rok, tak i  v  roce 2021 

proběhla tradiční charitativní akce 

na MENDELU - Dobrotrh, který je 

pořádaný studenty a  vyučujícími 

předmětu Manažerské dovednosti. 

Tato akce se konala pod záštitou ce-

losvětového dne dárcovství  - Giving 

Tuesday. Po vzoru loňského ročníku, 

proběhl i ten letošní formou online 

aukcí.

Snaha studentů byla alespoň částeč-
ně zachovat Dobrotrh tak, jak pro-
bíhal několik předchozích ročníků, 
a to formou stánkového prodeje pro-
duktů. Vzhledem k nepříznivému 
vývoji pandemie, museli studenti 
i tento plánovaný termín fyzické-
ho Dobrotrhu přesunout do online 
prostředí. Ale i tak se celá akce vy-
dařila a v letošním roce se povedlo 
získat neuvěřitelných 267 244 Kč na 
dobročinné účely. Podpořeny byly 
následující organizace/jednotlivci:

Krtek – Nadační fond dětské onkologie.

Lucky Cats – malý rodinný azyl 
(útulek) pro kočky a psy v Brně – 
Ostopovicích.

Místo pro přírodu – veřejná sbírka 
Českého svazu ochránců přírody, je-
jíž cíl  je záchrana zajímavých a cen-
ných míst naší přírody před zniče-
ním prostřednictvím jejich výkupů.

Pomoc pro Lukyho – veřejná sbírka 
pro Lukáše na léčbu v neurorehabi-
litační klinice AXON, která se spe-
cializuje na pacienty s poškozením 
mozku a mohla by Lukášovi pomoct 
zase chodit.

Interpespenzion Brno – útulek pro 
zvířata, kde je zvláštní pozornost 
věnována týraným zvířatům.

Společně pro Milana – podpora 
financování léčby mladého ambi-
ciózního vysokoškoláka, který po 
finančně motivovaném násilném 
činu zůstal upoutaný na vozíku.

8 9

Co se událo za  
poslední semestr?

Slavnostní otevření 
Chill-out zóny 
26. 10. 2021

V  úterý 26. 10. 2021 proběhlo slav-

nostní otevření Chill-out zóny, která 

vznikla ve spolupráci se společností 

e.on. Po přestřihnutí pásky děkanem 

fakulty si studenti mohli popovídat se 

zástupci společnosti a  samozřejmě 

se podívat, kam mohou od této chví-

le chodit odpočívat, učit se nebo jen 

tak trávit volný čas či si pochutnat na 

drobném občerstvení. Chill-out zóna 

je přístupná na ISIC kartu v  průběhu 

celého dne. Zastavte se tady na chvíli!  

Pro rok 2022 pro vás připravujeme 

jedno další překvapení, které pro vás 

tentokrát ve spolupráci s generálním 

partnerem fakulty se společností PPG 

chystáme.

Dny otevřených 
dveří na PEFce
5. 11. 2021 a 28. 1. 2022

V rámci DOD mohli zájemci o  stu-

dium nahlédnout do naší modré 

fakulty. Zjistit, jaké programy se 

u nás dají studovat a nasát tak na 

chvíli studentskou atmosféru. 

Zpřístupněny byly některé naše 
odborné laboratoře, jako např.  
Eye-tracking a k nahlédnutí byla 
i naše nová Chill-out zóna. V učeb-
nách pak probíhaly přednášky 
týkající se jednotlivých studijních 
programů. Ve vestibulu byli účast-
níkům k dispozici ochotní zástupci 
z kolejí a menz, studijního a zahra-
ničního oddělení, kteří odpovídali 
na dotazy. Pokud nás někdo nestihl na-
vštívit, budeme se těšit zase 4. 3. 2022.

―  Slavnostní otevření Chill-out zóny
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―  Všichni zahraniční účastníci obdrželi certifikát o účasti a drobný dárek.



Výška nanečisto
12. 11. 2021; 10. 12. 2021, 14. 1. 2022

V období zimního semestru a v ná-

sledujícím zkouškovém období se 

uskutečnily hned tři termíny, kdy 

se uchazeči měli možnost podí-

vat k  nám na fakultu a  zažít jeden 

den jako vysokoškolský student. 

Celá akce proběhla za přísných  

proti-epidemických podmínek.

Hned ráno jsme účastníky akce uví-
tali na fakultě. Od 9 hodin probíhala 
přednáška s ekonomickým zaměře-
ním. Po skončení přednášky jsme 
účastníkům Výšky nanečisto ukáza-
li celý kampus, kde probíhá výuka 
a místa, kde se dá odpočinout a na-
čerpat energie. Poté následoval oběd 
v menze. Odpoledne pak studenti ab-
solvovali cvičení dle tématiky, kterou 
si zvolili.
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Co se událo za  
poslední semestr?

Volba děkana
15. 11. 2021

Akademický senát zvolil 15. listopadu 
2021 staronovým děkanem PEF 
MENDELU Pavla Žufana, docenta 
z Ústavu managementu, který tuto 
funkci obhájil na další čtyři roky. 

O funkci děkana se ucházeli celkem 
dva kandidáti. Žufanovým protikan-
didátem byl Lubor Lacina, profesor 
z Ústavu financí.

Brněnský 
sedmnáctý
17. 11. 2021

Studenti Mendelovy univerzity 
v Brně byli opět součástí organizač-
ního týmu festivalu Brněnský sedm-
náctý. Pátý ročník spoluorganizovali 
se studenty ostatních brněnských 
univerzit tentokrát v prezenční for-
mě na Náměstí Svobody. Naše uni-
verzita měla na festivalu i vlastní 
stánek, kde jste měli možnost dostat 
univerzitní lampión a zúčastnit se 
tak tradičního lampionového prů-
vodu. Kromě lampionového průvo-
du studenti připravili zajímavý pro-
gram pro všechny věkové kategorie. 
Návštěvníci si mohli například vy-
slechnout debatu s pamětníky nebo 
se zúčastnit představení Putin lyžuje 
od Divadla Líšeň.

Soutěž Atlas Copco
25. 11. 2021

Úspěch studentů v národní soutěži

Studenti Provozně ekonomické fa-
kulty uspěli ve třetím ročníku ná-
rodní soutěže s názvem Cena Atlas 
Copco Services. Student Viet Cuong 
Le se stal absolutním vítězem sou-
těže, která oceňuje nejzajímavější 
ekonomické diplomové práce vznik-
lé na tuzemských univerzitách. Recy-
klujeme? Neprší? Bouráme v autě? 
I s tím počítá indikátor skutečného 
pokroku. Viet Cuong Le ve své diplo-
mové práci sestrojil vlastní Indikátor 
skutečného pokroku pro ČR (GPI 2.0). 
Tento indikátor je velmi komplexní, 
neboť neřeší pouze vliv spotřeby na 
blahobyt obyvatel, ale zahrnuje i so-
ciální a environmentální aspekty. 
Gratulujeme i Denise Jesenské a Klá-
ře Zálešákové za umístění v TOP 10.
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 ― Student Viet Cuong Le se stal absolutním vítězem soutěže, která 
oceňuje nejzajímavější ekonomické diplomové práce vzniklé na 
tuzemských univerzitách. Gratulujeme i Denise Jesenské a Kláře 
Zálešákové za umístění v TOP 10.

Atlas Copo Services

Více informací ZDE

https://www.pef.mendelu.cz/article/novy-dekan-pef-mendelu


S PEFkou do světa
25. 11. 2021

Již tradičně proběhlo setkání se stu-
denty S PEFkou do světa. Zájemci 
o zahraniční mobility měli mož-
nost dozvědět se zkušenosti jiných 
studentů, kteří se již zahraniční mo-
bility zúčastnili. Na setkání nechy-
bělo ani malé občerstvení a mnoho 
dalších užitečných informací.

SU PEF MENDELU 
12. 10. a 25. 11. 2021

Filmový klub představil následující 

filmy: Mafiánovi a Vlk z Wallstreet

Spolek SU PEF MENDELU provozuje 
vlastní filmový klub a tento semestr 
se představil dokonce se dvěma fil-
movými večery! Poprvé jsme se 
mohli podívat na film Mafiánovi 
a podruhé na film Vlk z Wallstreet. 
Na každém promítání nechybělo 
malé občerstvení a spousta zábavy!

PEF quiz 
19. 10. 2021; 9. 11. 2021; 7. 12. 2021

Během semestru si pro studenty 
připravuje Spolek také klasické 
Pubkvízy. Ty se konají v budově 
X. Jeden z termínů je pravidelně 
pořádán ve spolupráci s Univerzit-
ním kvízem, který zajišťuje postup 
do dalších kol, kde je možné vyhrát 
skvělé ceny a zabojovat i proti ostat-
ním univerzitám.

Beerpong turnaj 
vol. 3 
3. 11. 2021

Za co by stál zimní semestr bez již 
tradičního Beerpongového turnaje. 
Tentokrát se konal poprvé v baru 
High Five, kde se utkaly týmy o ti-
tul šampiona PEF a klub praskal ve 
švech. Na akci nechyběl doprovodný 
program v podobě her, jako exování 
piva na čas, případně házení na po-
hyblivý kelímek apod.  Vždy jsou na-
chystané pořádné, tematické odměny.

Mafia Night 
18. 11. 2021

První ročník deskovkového večera 
se pro tentokrát odehrál v duchu 
mafie. Ve spolupráci s tvůrcem hry 
SCORSO (studentem naší fakulty) 
a podnikem Para Bellum Lounge, 
se povedlo účastníky alespoň na je-
den večer přenést do let minulých. 
Zajištěn byl také pokerový turnaj, 
tématické drinky či vodní dýmky 
a atmosféra byla podtržena dobo-
vými kostýmy všech účastníků i or-
ganizátorů. 

Turnaj ve fotbálku
2. 12. 2021

Druhý ročník turnaje ve stolním 
fotbálku, se odehrál po COVIDové 
přestávce opět ve Foosball Centru 
Brno (u Jošta) a utkalo se mezi se-
bou 16 týmů o pohár mistrů SU PEF 
ve fotbálku.
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Co se událo za  
poslední semestr?

PEFnet
26. 11. 2021

Naše fakulta každoročně zajišťuje 

a koordinuje doktorandskou 

konferenci PEFnet. Letos se konal 

již 25. ročník. 

Konference poskytuje doktorandům 
z celého světa příležitost prezento-
vat svou práci a získat zpětnou vaz-
bu a doporučení pro další výzkum 
od starších vědeckých pracovníků 
i ostatních účastníků konference. 
Cílem konference je přivést mladé 
vědce a doktorandy ke sdílení zku-
šeností a původních vědeckých pří-
spěvků na vybraná témata ekono-
mických studií. Celá konference se 
konala v anglickém jazyce a týkala 
se mnoha témat od informatiky, fi-
nancí, managementu a marketingu 
až po kvalitativní metody a cestovní 
ruch. PEFnet se konal v hybridním 
formátu – jak fyzicky na půdě uni-
verzity, tak v online prostředí pomo-
cí MS Teams.

Informatika naostro
15.–16. 12. 2021

Po roční lockdownové pomlce měli 

studenti středních škol zajímající 

se o oblast IT opět možnost 

zavítat na naši fakultu za účelem 

dvoudenního speciálního kurzu 

Informatika naostro. 

Zájemci o tento kurz si vyberou 
jednu ze čtyř nabízených specia-
lizací. V nabídce je: Webová grafi-
ka, Základy SQL dotazování, Síťová 
bezpečnost a Kolaborativní roboti-
ka. V průběhu dvou dnů  si osvojí 
nejen základy těchto směrů, ale 
vše si také vyzkouší na praktických 
úkolech. Kdo obstojí u závěrečné-
ho testu a podá si k nám přihláš-
ku ke studiu, má možnost zažádat 
o prominutí přijímací zkoušky.
Pro zájemce, kteří se nemohli kur-
zu v prosinci zúčastnit osobně, 
proběhla v lednu (11.–13. 1. 2022) 
jeho online forma.―
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Science Slam 
11. 2. 2022

Proděkanka a vedoucí Ústavu prá-
va a humanitních věd doc. PhDr.  
Martina Rašticová, Ph.D. se ve svém 
vystoupení na Science slam zamě-
řila na téma technostresu a poradí, 
jak jej zvládat. Prezentace proběhla  
11. 2. v Univerzitním kině Scala od 
19 hodin. O výzkumu docentky Ra-
šticové se můžete více dozvědět na-
příklad zde: 

Více informací ZDE

https://www.universitas.cz/osobnosti/7833-technostres-pozorujeme-uz-dvacet-let-pandemie-ho-zesilila?fbclid=IwAR3sCPyR97Ujm2PH-72MfbssfgyTY2KyJ_1W_aXHPDTFKpCFWAGP8fDdZws


Jak se nejlépe vypořádat s euros-

kepticismem? Podívejte se na návr-
hy Dominika Gřešáka, doktoranda 
z Ústavu financí pro Úřad vlády ČR 
pro web euroskop.cz

Lukáš Poláček reprezentoval fakul-
tu při debatě s názvem „Evropa (ne-

jen) pro mladé?“, která probíhala 
v rámci Konference o budoucnosti 
Evropy. Akce se uskutečnila ve spo-
lupráci s Eurocentrum Brno, brněn-
skými univerzitami a pod záštitou 
Jihomoravského kraje.

Martina Rašticová Technostres 

se stává fenoménem doby. Fe-
noménem dnešní uspěchané doby 
se stává tzv. technostres. Jeho 
vliv ještě akcelerovala pandemie  
COVID-19 a přesun dalších pracov-
ních aktivit do online prostředí.

Petr Bližkovský, generální tajem-
ník Evropského výboru regionů, 
přednášel  2. listopadu na téma

Fungování HMU, krize Eurozóny, 

její řešení a  dopady na budoucí 

podobu EU.

Brian Fabo vystudoval doktorát 
z oboru ekonomie na univerzitě 
v Tilburgu v Nizozemsku. V součas-
né době je vědeckým pracovníkem 
v Národní bance Slovenska a před-
náší na Univerzitě Komenského 
v Bratislave. 4. 11. Fabo přednášel 
na téma Common ECB Monetary 

policy for small open economy: 

case of Slovakia.

Přednášející Aleš Chmelař, je čes-
ký ekonom, diplomat a vysoce po-
stavený státní úředník, diskutoval 
se studenty na téma Dopad členství 

v EU na ČR, České předsednictví 

a budoucnost EU. (9. 11. 2021)

Prezentující Martin Tománek pra-
cuje jako investiční poradce pro 
afluentní klientelu, na finančních 
trzích se pohybuje od roku 2007. 
9. listopadu diskutoval se studenty 
PEF na téma Kolektivní investování.

Společnost Kyndryl (IBM) pořádala 
pro studenty přednášky odborníků 
z praxe na téma Teamwork (11. 10.), 
kterou vedl Lukáš Oborský. Dru-
há přednáška proběhla ve středu  
13. 10. na téma Time Management 

pod taktovkou Levi Poelmans,  
1st Line Managera.

DRIVERAMA je datově řízená 
e-commerce platforma, která je 
součástí Aures Holdings. Před-
náška probíhala 16. listopadu přes 
MS Teams. Řečníky byli Stanislav  
Gálik, předseda představenstva 

a Ondřej Kuchta, ředitel technologií.

23. 11. proběhla přednáška Aleše 
Michala, člena bankovní rady a to 
na téma Logika měnové politiky 

ČNB.

O aktuálním tématu krizového man-
agementu mluvil 24. listopadu Petr 
Chmela za SAP Labs v rámci před-
mětu Strategický management.

Vladan Hodulák, odborník na 
mezinárodní politickou ekono-
mii, přednášel studentům na téma 
Světová instituce - ROLE GATT, 

A WTO, MMF A SB, uskupení typu 

G2, 5, 8. 

Ústav Financí pořádal 22. listopadu 
panelovou diskuzi na téma Green 

deal. Na diskuzi vystoupili Lubomír 
Lízal (ČVUT CIIRC a FEL, AAU a Ex-
pobank CZ), Petr Procházka (Čes-
ká bankovní asociace) a Milan 
Ščasný (Univerzita Karlova, Cent-
rum pro otázky životního prostře-
dí a Institut ekonomických studií 
Fakulty sociálních věd).

6. 12. na PEFce také přednášel Jan 
Frait z ČNB na téma Globální fi-

nanční krize a změny v mezinárod-

ní regulaci finančních trhů.

Psychologie investování od Petra 
Šimčáka, z Ústavu financí, zástup-
ce ředitele obchodu ve společnosti 
Amundi Czech Republic Asset Ma-
nagement. 

Přednáška na téma Enterprise IT 
a nové přístupy od společnosti Kyn-
dryl (IBM), se konala 14. 12. 2021. 
Se studenty na výše uvedené téma 
diskutoval Patrik Halfar, IT archi-
tekt společnosti.
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Co se událo za  
poslední semestr?

Vědci MENDELU z výzkumného 
týmu Smart Society získali data od 
1 300 zaměstnanců a osob samo-
statně výdělečně činných ve věku 
mezi 50 a 64 lety. „Téměř 40 % lidí 
v tomto věku se obává, že techno-
logie, které využívají, usnadňují 
narušování jejich soukromí a po-
dobně vysokému počtu senior-
ních zaměstnanců vadí, že údaje 
z jejich současných technologií 
můžou být vystopovány i za řadu 
let“ uvedla Martina Rašticová, ve-
doucí Ústavu práva a humanitních 
věd a vedoucí výzkumného týmu 
Smart Society PEF MENDELU. Pro 
mladší ročníky je určitě součástí 
technostresu dnes běžně známý 
syndrom FOMO. Zkratka pochází 
z anglického Fear of Missing Out 
a popisuje strach z toho, že nám 
něco unikne. Studie potvrzují, že 
díky sociálním sítím a moderním 
technologiím míváme rovněž po-
cit nedokonalosti, nespokojenosti 
a neustále se srovnáváme s ostat-
ními, což může vyústit v úzkosti, 
deprese a sebevražedné sklony. 
Ostatně na sociálních sítích jsou 
nejčastěji prezentovány úspěchy 
v soukromém i pracovním životě. 
Hádku, která snímkům předcháze-
la, nebo jiné problémy aktérů, už 
sociální sítě neprezentují“ uvedla 
Rašticová. Informace o projek-
tu jsou k nalezení 

ve městech Retz a Znojmo. Tyto vý-
sledky prezentoval profesor Lubor 
Lacina, Ústav financí PEF MENDE-
LU, přičemž se ukázalo, že hlavním 
společným tématem pro občany 
Česka a Rakouska je životní prostře-
dí a otázka klimatu.

12. října diskutoval se studenty  
Michal Dufek, vedoucí vývoje da-
tové analýzy ve společnosti CCF 
RESEARCH, na téma Burzy a mimo-
burzovní trhy.

Přednášku s názvem Fundamentál-

ní analýza akcií odpřednášel Ondřej 
Koňák z Partners finanční skupina. 
Na téma Behavioral Economics in 

Public Finance přednášel na PEF-
ce experimentální ekonom Michal  
Ďuriník 20. října 2021.

Budoucnost potravin: zdravá 

a udržitelná byla tématem online 
kulatého stolu společnosti Tesco, 
který byl pořádán ve spolupráci 
s PEF MENDELU.

Robert Stojanov provází dokumen-
tem, který se věnuje klimatickým 
změnám a je založen na příbězích 
z České republiky. A aby toho nebylo 
málo, tak dokument získal prestižní 
první cenu Orange Span za žurna-

listiku a udržitelnost!

https://elpais.com/internacio-
nal/2021-08-30/el-latigazo-del-cam-
bio-climatico-en-chequia-de-las-i

Česká národní banka nedávno roz-
hodla o opětovném zvýšení úroko-

vých sazeb. Toto rozhodnutí ko-
mentoval Lubor Lacina z Ústavu 
Financí pro TV Nova.

Přeshraniční občanský dialog 
v rakouském Retzu, Moje přání 

pro budoucnost Evropy, vznikl 
ve spolupráci Mendelovy univer-
zity v Brně společně se Zastoupe-
ním Jihomoravského kraje při EU, 
městem Znojmo, Europe Forum  
Wachau, Dolním Rakouskem, měs-
tem Retz a Výborem regionů. Dia-
log byl složen ze dvou částí, přičemž 
v první části proběhl workshop se 
studenty Mendelovy univerzity 
v Brně. V druhé části byly výstupy 
z workshopu představeny řečnické-
mu panelu společně s výstupy z pa-
ralelního průzkumu, který probíhal 

PEF v médiích
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Přednášky 
externistů 
nejsou na PEFce 
žádnou novinkou. 
Studenti 
měli možnost 
diskutovat na 
různá témata.

Více informací ZDE

Více informací ZDE

Informace o výzkumu ZDE

Více informací ZDE

Více informací ZDE

ZDE

Více informací ZDE

https://www.universitas.cz/osobnosti/7833-technostres-pozorujeme-uz-dvacet-let-pandemie-ho-zesilila
https://www.euroskop.cz/46/38181/clanek/jak-lecit-neopodstatneny-euroskepticismus/
https://fb.watch/9AxdrLLHDw/
https://smartsociety.cz/
https://www.universitas.cz/osobnosti/7833-technostres-pozorujeme-uz-dvacet-let-pandemie-ho-zesilila
https://elpais.com/internacional/2021-08-30/el-latigazo-del-cambio-climatico-en-chequia-de-las-inundaciones-al-tornado.html
https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/451112-cnb-zrejme-opet-zvysi-urokove-sazby-zdrazi-tak-uvery-i-hypoteky
https://www.kjmk.eu/cz/domu/aktuality/peshranicni-obcansky-dialog-v-rakouskem-retzu-moje-pani-pro-budoucnost-evropy/
https://www.universitas.cz/osobnosti/7833-technostres-pozorujeme-uz-dvacet-let-pandemie-ho-zesilila
https://smartsociety.cz/
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Co Vás před čtyřmi lety, kdy jste byl 
zvolen poprvé, vedlo ke kandidatuře 
na post děkana PEF MENDELU?

Před čtyřmi lety to byla především 
snaha nabídnout fakultě konsen-
zuální přístup, otevřenost k diskusi 
a vůli řešit problémy, s nimiž se fa-
kulta potýkala. Zdaleka ne všechno 
se podařilo, takže podobné myšlenky 
byly podstatné pro mé rozhodování 
i v aktuálním období.

Co pro Vás PEFka znamená?

PEFka pro mě znamená hlavně lidi 
– řadu skvělých osobností, s nimiž je 
radost spolupracovat. Jistě, ne s kaž-
dým tomu tak je, ale to pro mě nikdy 
nebude znamenat „odepsání“ člově-
ka, ústavu či fakulty. Mám za to, že 
dobře se pracuje s těmi, kdo mají ze 
své práce (či ze svého studia) radost, 
no a pokud ji nemají, musíme hledat 
cestu k tomu, jak tuto radost objevit. 
A jsem rád, že podobně smýšlejících 

v pozici děkana je pro mě stále víc „nabí-
jející“  kontakt se studenty – na přednáš-
ky si vlastně chodím odpočinout a „dobít 
baterky“, protože diskuse se studenty 
jsou často velice inspirující.

Jaké jsou podle Vás charakteristiky/
rysy správného leadera?

To je zkoušková otázka? Myslím, že by-
chom ji našli i ve více předmětech, tak teď 
mám strach, abych odpověděl správně. 
Osobně mám za to, že „všestranně ide-
ální lídr“ neexistuje a spíš se přikláním 
k situačnímu vedení – lídr především 
pracuje s lidmi a ti jsou velice různorodí, 
a také se nějak vyvíjejí, mění v čase, podle 
toho, co je v životě potkává. Takže vidím 
dva základní předpoklady správného 
lídra – empatii a chování krejčího G. B. 
Shawa. Ten prohlásil, že „Jediný člověk, 
který se chová rozumně, je můj krej-
čí – bere mi znovu míru pokaždé, když 
k němu přijdu.“

Kde vidíte PEFku za několik let?

Ve výuce strategického managementu 
jsem spíše zastáncem emergentního 
přístupu, který vychází z toho, že s ohle-
dem na nepředvídatelný vývoj prostředí 
nemá smysl dogmaticky se držet připra-
veného plánu, ale je nutné se „postupně 
učit“. V tomto smyslu před sebou ne-
mám přesný obrázek fakulty za dva, tři 
roky či za pět let. Osobně mám nyní za 
to, že z hlediska počtu studentů jsme na 
optimální úrovni. Rád bych, aby fakul-
ta byla aktivnější navenek – ne nutně 
prostřednictvím „sebepropagace“, ale 
spíš konkrétními aktivitami pracovníků 
i studentů, které k našemu okolí budou 
směřovat, ať už půjde o vzdělávací kur-
zy nebo „firemní poradenství“. V těchto 
činnostech máme velké rezervy a ty 
představují jedny z hlavních priorit na 
nejbližší období.

Co nejvtipnějšího/nejvíce kuriózního 
se Vám na PEFce přihodilo?

Kuriozit je spousta, a ne všechny jsou 
vtipné. Řadu kuriozit přinesla samo-
zřejmě online výuka a situace spojené 
s opomenutím vypnutí kamery či mik-
rofonu. Kuriózní je řada žádostí studen-

ro
zh

o
vo

r

tů na studijní oddělení, ale třeba také 
požadavky akademiků na nastavení 
rozvrhů předmětů. Konkrétní kurio-
zita mě v tomto momentě nenapadá.

Existuje něco, co byste poradil 
studentům, na co by se měli v rámci 
svého studia zaměřit? Jsou to čistě 
znalosti, nebo jsou to kontakty, 
příležitosti, softskills atp.?

No, myslím, že na „dobré rady“ jsou 
možná studenti trošku alergičtí, ale 
jak chcete. Jistě, znalosti, studium, 
měkké dovednosti, diplomka… Znáte 
to. Ale zkusím to jinak. Nejprve disci-
plína – těžká věc i pro děkana fakulty. 
Ke studiu (či práci) často nejste nuceni 
průběžně, jenže nárazově to pak zase 
nejde zvládnout, protože je toho moc. 
Všespásné doporučení neexistuje – ka-
ždý jsme jiný, každému pomůže něco 
jiného. Někdo si plánuje „každou mi-
nutu“, někdo to zvládá bez přesného 
rozvrhu a spíš podle nálady. Druhá 
podstatná věc je prevence pláče nad 
rozlitým mlékem – nepočítejte s tím, že 
na konci semestru můžete nahnat to, co 
vám uteče na začátku, no a pokud ob-
jevíte nějaký problém, zkuste ho ihned 
řešit. Řešit, ne se o něm bavit či nad ním 
hloubat, když je jasné, že je nutné něco 
podniknout. A další podstatná věc, ano, 
máte pravdu, kontakty. Je to dnes tro-
chu problematičtější, protože v minu-
losti byly nastaveny stálé studijní sku-
piny, které měly společný rozvrh. Dnes 
se v každém předmětu potkáte s jinou 
skupinou, takže příležitostí k vzájem-
nému poznání se je méně. Ovšem kon-
takty jsou asi to nejdůležitější, co si ze 
školy můžete odnést, takže je skvělé, 
když se podaří trošku rozšířit svou 
„bublinu“ o nové spolužáky, protože si 
v budoucnu můžete vzájemně pomá-
hat a podporovat se. I toto vzájemné 
poznávání chceme v rámci možností 
fakulty podporovat.

Jakým typem studenta jste byl Vy?

Mé studium na fakultě začalo v roce 
1989, takže bylo velmi specifické – fa-
kulta musela velmi rychle zavést nové 
předměty a v řadě z nich byli učitelé 

„o kapitolu před studenty“. Ke studiu to 
ale vlastně byla nejlepší doba – byl dosta-
tek času se potkávat a seznamovat, vznik-
la řada partnerství a přátelství a tlak na 
průběžné studium nebyl tak velký. Samo-
zřejmě pak byl trošku problém ve zkouš-
kovém období, ale nějak jsme to většinou 
zvládli. Jako student jsem nebyl ze začát-
ku příliš aktivní, ale v druhé části studia 
mi velmi pomohla organizace AIESEC, 
která měla tenkrát sídlo na PEFce – díky 
ní jsem byl dva měsíce na stáži v Turecku, 
pak půl roku na BVV a 3 měsíce v Holand-
sku, což mi pak velmi pomohlo hlavně 
z jazykového hlediska. Ale určitě jsem 
nepatřil mezi nejlepší studenty.

Jaké jsou Vaše životní priority?

Hodně osobní otázka, ale dobrá. Priorit 
by asi nemělo být mnoho, takže bych to 
zjednodušil na to, že pro mě je prioritou 
snaha být užitečný pro ostatní a nevyhle-
dávat primárně osobní prospěch. I to je 
důvodem, proč jsem se ucházel o pozici 
děkana, protože z osobního pohledu by 
pro mě bylo lepší se zaměřit na svůj roz-
voj, výuku, svá výzkumná témata. Ale 
dělat něco pro fakultu je určitě možné 
z jakékoliv pozice.

Kdybyste mohl cokoli vzkázat svému 
mladšímu já, co by to bylo?

Dávej pozor v matematice, nauč se víc 
jazyků, nenech se okrást v Turecku… 
Možná něco takového. Nebo ještě lépe 
„zalez si do své kanceláře a neder se do 
funkcí“. Ne, tohle uvažování je pro mě 
složité – mám dost problémů s reálnými 
situacemi, takže ty nereálné nechávám 
stranou.

Obohatila Vás funkce děkana nějakým 
způsobem?

To jistě ano, ačkoliv ne úplně ve význa-
mu, který přijde člověku na mysl asi nej-
dřív. Obohatila mě o nové kontakty a přá-
tele a určitě také o poznání toho, jak málo 
jsem toho o funkci děkana (po sedmi letech 
jako vedoucí ústavu, osmi letech jako pro-
děkan a dvou letech jako prorektor) věděl. 
Ale hlavně o to, že má smysl dávat prostor 
„novým“ lidem, a dokonce i dělat chyby – 
pokud se z nich dokážeme něco naučit.

Čerpáte inspiraci pro svou práci z ně-
jakých externích zdrojů/máte nějaký 
vzor?

„Inspiraci zvenku“ určitě čerpám 
a musím říci, že jsem měl v životě 
velké štěstí na lidi – zůstanu-li v pro-
fesní rovině, tak určitě na učitele a na 
kolegy. Na fakultě jsem zůstal hlavně 
díky prof. Erbesovi a prof. Pošvářo-
vi, kteří už nejsou mezi námi, ale na 
počátku mé profesní dráhy mě velmi 
ovlivnili a často na ně myslím. Vzo-
rů mám ale mnohem více – učitele 
ze všech stupňů vzdělávání, kolegy 
ze zahraničí, ale snažím se učit i od 
studentů, protože pokud jde o inspi-
raci, určitě patří mezi její významné 
zdroje s velkým potenciálem.

Existuje ve Vaší práci něco, co Vás na-
bíjí energií?

Myslím, že bez něčeho takového se nedá 
existovat. Obecně to asi pro každého 
bude cokoliv, co se v práci podaří, ale 

lidí máme na fakultě stále dost.

Co považujete za svůj největší 
úspěch, kterého jste dosáhl během 
výkonu funkce děkana?

Přiznám se, že o úspěších příliš ne-
přemýšlím a zejména v době, kdy 
pokračuji ve vedení fakulty, se spíš 
zaměřuji na věci, které je potřeba 
změnit. Pokud bych měl nějaký 
úspěch zmínit, týkal by se spíš práce 
celé fakulty – toho, že se nám daří 
v mnoha oblastech zlepšovat, zís-
kali jsme akreditace pro klíčové stu-
dijní programy, o fakultu je zájem 
ze strany uchazečů, v loňském roce 
měla fakulta vynikající publikační 
výsledky. Za úspěch určitě považu-
ji i to, že se, myslím, podařilo velmi 
dobře spolupracovat v týmu vedení 
fakulty – myslím, že tým proděkanů 
byl velmi „pestrý“ a jsem rád, že sku-
tečně tvořil tým lidí, usilující o stejné 
cíle. Proděkanům za to děkuji.

Akademický senát PEF MENDELU dne 15. listopadu 
2021 rozhodoval o novém děkanovi naší fakulty.  
Ze dvou kandidátů svůj post obhájil doc. Ing. Pavel 
Žufan, Ph.D. a od 1. února 2022 tedy znovu usedne 
do čela PEFky. Není nic lepšího, než děkan, který 
je vždy otevřen komunikaci jak se svými kolegy, 
tak se studenty, a proto jsme velice rádi, že jsme 
mu mohli položit pár otázek.
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Viet Cuong Le 

Lukáši, mohl bys prosím stručně popsat, 
čím se celá Tvá závěrečná práce zabývá? 

Moje práce se zabývá vlivem cirkulární 
ekonomiky na udržitelný ekonomický 
růst. Abych mohl lépe vysvětlit, co to 
vlastně cirkulární ekonomika je, struč-
ně shrnu její opak, čímž je ekonomika 
lineární. Ta funguje na principu Take-
-Make-Dispose, tudíž jde o to, že surové 
přírodní zdroje jsou prostřednictvím  
výroby přeměňovány v produkty, které 
se spotřebovávají a na konci své život-
nosti končí na smetišti. Celý tento proces 
má významný dopad na zhoršení život-
ního prostředí a přispívá k neustálému 
čerpání přírodních zdrojů. Oproti tomu 
cirkulární ekonomika je pojem, který 
ještě není ve společnosti tak známý a ve 

absolvent PEF MENDELU

Samotný průběh psaní nebyl nikterak 
hladký,  jelikož jsem se setkával s četný-
mi překážkami. Velmi mě překvapilo, 
jak jsem již zmínil, že cirkulární ekono-
mika nemá nějakou globální definici, 
a že každý autor ji chápe trošku jinak. 
Proto jsem musel mezi definicemi na-
lézt nějakou shodu. Při sestrojení indi-
kátoru jsem se potýkal s nedostatkem 
dat, které jsem potřeboval k výpočtům. 
Některá data jsem proto musel nahra-
dit jinými, ale zároveň jsem musel dbát 
na to, aby byla zachována vypovídající 
hodnota indikátorů. Dále bylo nutné 
se v rámci výpočtů také vypořádat se  
zohledněním specifického sociálního, 
environmentálního a ekonomického 
prostředí v ČR.
 
V  čem si myslíš, že spočívá největší 
potenciál Tvé práce? 

Samotná práce poukázala, že cirkulární 
ekonomika má pozitivní vliv na udrži-
telný ekonomický růst, a její větší pro-
hlubování by mělo být celospolečensky 
přínosné a vést k udržitelnému ekono-
mickému růstu.
Jako druhý potenciál spatřuji v tom, 
že indikátor, který jsem vytvořil, má 
podle mého názoru obrovský poten-
ciál v budoucnosti nahradit HDP nebo 
být přinejmenším obdobným indiká-
torem, díky němuž se bude provádět 

kvalitní hospodářská politika, a to 
buď v podobě, kterou jsem vytvořil 
nebo v její modifikované verzi.
 
Myslíš si, že bude Tvůj systém skuteč-
ně převeden do praxe? 

Rád bych, kdyby se to někdy stalo, 
ale popravdě si myslím, že je to ta-
kový prvotní nástřel, který by v bu-
doucnu mohl být využíván třeba 
v nějaké poupravené formě. Je nut-
né podotknout, že díky obdobnému 
modifikovanému indikátoru již pro-
vádí různá ekonomická rozhodnutí 
americký Maryland a Vermont.
 
Jaká bude Tvá cesta nyní, po absolvo-
vání PEFky? 

Má cesta po absolvování PEFky určitě ne-
bude žádná procházka růžovou zahra-
dou.  Mám několik plánů, cílů a projektů, 
kterým se v současnosti věnuji anebo se 
jim v brzké budoucnosti věnovat začnu. 
Nicméně rád bych se zabýval primárně 
oblastí financí a kapitálových trhů.
 
 Hodláš svůj návrh ještě dále rozpracovat? 

Určitě bych daný indikátor chtěl v bu-
doucnosti dále rozpracovat tak, aby 
dokázal poskytnout ještě lepší výsledky 
a hlavně, aby byl statisticky více průkaz-
ný. V mé práci se tuto statistickou průkaz-
nost nedokázalo prokázat, jelikož jsem 

pracoval s krátkou časovou řadou. Dále 
by bylo fajn koncept zdokonalit tak, aby 
bylo možné hodnoty tohoto indikátoru 
srovnávat, jak na evropské, tak i na glo-
bální úrovni. To by pomohlo tomu, že by 
se daný Indikátor skutečného pokroku 
(GPI 2.0) mohl stát obdobnou metrikou 
jako HDP, díky němuž by se porovnávala 
určitá výkonnost výkonnost států.
 
Co je Tvým dlouhodobým (ekonomic-
kým) snem? 

Mým dlouhodobým ekonomickým 
snem je vyhlazení chudoby po celém 
světě, i když vím, že je to spíše fantazie. 
Už ale samotná představa, že nikdo z lidí 
na celé planetě nebude nikterak strádat, 
je velmi vzrušující a povznášející.
 
Co bys poradil studentům, kteří se 
k psaní závěrečné práce teprve chys-
tají? Jak vymyslet skutečně dobré 
téma, po kterém bude poptávka? 

Sice nevím, jestli moje rada bude vůbec 
vypovídající, jelikož jsem zatím moc 
závěrečných prací nenapsal. Ale pokud 
bych měl vycházet z mých osobních zku-
šeností, tak si myslím, že je velmi důležité, 
aby si studenti volili témata, která jim jsou 
velmi blízká. Nejlépe, kdyby dané téma 
vyvstalo z jejich vlastní iniciativy, jelikož 
jedině poté budou schopni danému té-
matu obětovat maximum, a hlavně při 
jeho psaní budou mít určitý druh zápalu, 
který je bude hnát vpřed. A navíc, kdo by 
nechtěl zjistit odpověď na to, co ho delší 
dobu zajímá či trápí?
Samotnou inspiraci při volbě témat je 
možné čerpat z vlastních zkušenos-
tí, současného dění po celém světě, či 
v ekonomice, kde je prakticky nepře-
berné množství zajímavých problémů. 
Zároveň je velmi důležité, aby problémy, 
které se rozhodnou zkoumat, byly aktu-
ální či byly problémy budoucnosti. To je 
tedy můj subjektivní názor, který určitě 
nemusí platit pro každého a nebral bych  
ho jako nějakou Alfa-Omega příručku 
– „Jak napsat diplomovou práci, po kte-
ré bude poptávka“. Těch možností, jak 
napsat zajímavou diplomku, je určitě 
spousta.

Tento článek přináší rozhovor nyní již 
s absolventem PEF MENDELU, Viet Cuong Le, 
zvaným jako Lukáš. Ten přihlásil svou diplomovou 
práci do soutěže vyhlášené společností Atlas 
Copco Services a obsadil hned první příčku. Atlas 
Copco je firmou působící ve sféře průmyslu, Atlas 
Copco Services je pak její odnoží poskytující 
finanční služby a zákaznický servis pro společnost 
a mimo jiné pravidelně pořádá soutěž o nejlepší 
diplomovou práci, kde hledá mladé talenty 
s neotřelými nápady, jak řešit aktuální ekonomické 
problémy. Lukáš této příležitosti využil a stal 
se vítězem. Čím se tedy jeho diplomová práce 
zabývala a jaký přínos měla? Na to jsme se zeptali 
přímo Lukáše.
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své práci jsem jej musel prvně definovat. 
V podstatě se jedná o ekonomiku, která 
funguje na principu Reduce, Reuse, Recy-
cle a snaží se o separování ekonomické-
ho růstu od spotřeby omezených zdrojů 
a podporu přechodu k obnovitelným 
zdrojům.
Na základě přijaté definice jsem tedy sest-
rojil Indikátor skutečného pokroku pro ČR 
(GPI 2.0), díky němuž jsem následně vy-
vozoval, jaký má cirkulární ekonomika 
skutečně vliv na udržitelný ekonomický 
růst. V budoucnu by tento indikátor mohl 
sloužit obdobně, nebo ještě kvalitněji než 
HDP.
 
Jak se zrodil nápad pro téma Tvé diplo-
mové práce?

Tento nápad jsem měl v hlavě od za-
čátku prvního ročníku na navazujícím 
studiu. Primárně mě inspirovaly klima-
tické změny a náš bezohledný způsob 
chování k přírodě. Sekundární inspirace 
byla spjata s cestováním a poznáním, že 
i lidé, kteří jsou velmi vzdělaní, mnohdy 
nepřemýšlí o svých dopadech na životní 
prostředí a myslí si, že se jich to netýká,  
což mě v mnoha okamžicích velmi šoko-
valo a zklamalo.
 
Jak jsi se o soutěži dozvěděl?

Svou diplomovou práci jsem přihlásil 
celkem do dvou soutěží, mimo Atlas Cop-
co Services ještě i do soutěže od Cafinu  
(Česká asociace pro finanční řízení) a obě 
jsem vyhrál. O obou jsem se dozvěděl  
přes naši univerzitu a brouzdáním po 
webu.
 
Když už jsi s psaním začal, šlo to hlad-
ce, nebo jsi se potýkal s nějakými pře-
kážkami?
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Co nás čeká  
v letním semestru 
2022?

FinTech Roadmap 
2022 
22. 4. 2022

FinTech Roadmap je celodenní kon-
ference zahrnující přednášky a pa-
nelové diskuze o FinTech včetně 
afterparty. Cílem je propojit české 
a slovenské FinTech společnosti, 
diskutovat aktuální příležitosti, ino-
vace i úskalí, podpořit networking 
a povědomí o FinTechu lidí zoboru, 
ale i široké veřejnosti se zájmem 
o tuto oblast. Konference bude pro-
bíhat od 9 hodin v přednáškových 
místnostech Q01 a Q02, kde se pros-
třídají celkem tři sekce: FinTech eko-
systém, FinTech inovace a Blockcha-
in a kryptoměny.

PwC Tech 
Juice
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Právě jsme vstoupili do nového 
jarního semestru, který nám opět 
přináší spoustu zajímavých událos-
tí a akcí. Na co se můžete těšit, si 
přečtěte v následujících řádcích...
Bude toho ale určitě mnohem víc, 
proto sledujte naše sociální sítě 
a webové stránky fakulty, aby vám 
nic neuniklo!

Kariérní den  
MENDELU 
16. 3. 2022 

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

PwC Tech Juice
16. 3. 2022

Co je PwC Tech Juice? PwC Tech Juice je událost, kde se v panelové 

diskuzi setkají regionální osobnosti ze světa businessu, inovací 

a akademické sféry za účasti studentů vysokých škol. 

Smyslem události je propagovat 
a vyzvednout přednosti regionu, 
kde se akce koná a inspirovat stu-
denty, kteří se zajímají o business, 
technologie či inovace. Panelová 
diskuse je primárně cílená na stu-
denty, a proto také směřuje k tomu, 
co hledají naši panelisté u čerstvých 
absolventů a jakou roli v tom hraje 
univerzita. Na koho se můžete těšit?

Keynote speaker

Sara Polak -  archeoložka v AI, která 
se věnuje demystifikaci umělé inte-
ligence pro veřejnost
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Panelisté

Danuše Nerudová - ekonomka, uni-
verzitní profesorka a bývalá rektor-
ka Mendelovy univerzity

Jiří Hlavenka - investor, technolo-
gický inovátor a spoluzakladatel 
globálního prodejce letenek Kiwi 

Petr Janošík - zakladatel a ředitel 
firmy Smartlook, která vyvíjí analy-
tické nástroje pro pochopení chová-
ní uživatelů na webových stránkách 
a v mobilních aplikacích

Michal Hrabí - výkonný ředitel fir-
my Phonexia, která se zabývá vývo-
jem technologií pro řečovou analy-
tiku a hlasovou biometrii

Petr Chadima - partner v týmu 
Technology Consulting v PwC ČR, 
expert na udržitelnost ve finančním 
sektoru.
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ECOS
24.–25. 3. 2022

Konference Economic Competiti-
veness and Sustainability. Konfe-
rence bude probíhat v prezenční 
i v distanční formě. Hlavními řeč-
níky konference budou Jack Hou, 
California State University, Eva Za-
mrazilová, předsedkyně České fis-
kální rady a Florentina Paraschiv, 
Zeppelin University. Registrace na 
konferenci bylo možné zaslat do 10. 
ledna 2022.

Co v SU PEF 
chystáme?
Reprezentační ples 
PEF MENDELU
3. 3. 2022 

Letošní ples se kvůli nejistým epi-
demiologickým podmínkám bude 
poprvé konat v budově X v areálu 
univerzity. Těšit se i přes to může-
te na bohatou tombolu, zajímavý 
program, kapelu i afterparty s DJ.

Královské hry

Jakmile se oteplí, čekají nás také tra-
diční Královské hry. Sestavte si týmy 
po 3 a zúčastněte se různých disci-
plín pod dohledem krále a králov-
ny PEF MENDELU tohoto semestru. 
Akce se odehrává na kolejích JAK, 
kde si můžete dopřát i něco k zahná-
ní žízně a fandit všem týmům.

PEFquizy

Jako každý semestr chystáme i další 
kola PEFquizů. Těšit se můžete na 
nové okruhy i otázky na potrápení 
vašich mozkových závitů a samo-
zřejmě nebude chybět ani drobné 
občerstvení.

Co nás čeká v letním semestru 2022?

Filmový klub SU 
PEF

Nezapomínáme na minulý semestr 
a velmi úspěšné promítání filmů 
v rámci Filmového klubu SU PEF. 
Sleduj Facebookové stránky spolku 
a skupiny prváků, kde opět proběh-
ne anketa pro výběr filmu, který bys 
chtěl s kamarády vidět. Na místě bu-
deš moct koupit i nějaké občerstve-
ní, bez kterého se přece film nedá 
sledovat!

SU PEF Tour de Pub

Abychom nevsázeli jen na naše kla-
siky, chceme přinést i nějaké novin-
ky. Letos jsme se rozhodli pro soutěž 
týmů v rámci SU PEF Tour de Pub! 
Tudíž pomalu začni přemýšlet nad 
týmem, se kterým budeš obíhat tra-
su brněnských podniků a zkoušet 
jejich výborná piva! Nejrychlejší 
vyhrává!

Akce pro prváky: 
Prvákoviny,  
Zaškolovák, Poznej 
Brno

Tradičně SU PEF spoluorganizuje 
akce pro nově příchozí prváky. Prv-
ní z těchto akcí je vícedenní Zaško-
lovák, který se koná na Vranovské 
přehradě. Prváci mají možnost se-
známit se mezi sebou, ale také se 
něco dozvědět o dalších částech uni-
verzity jako je Centrum sportovních 
aktivit, zjistit, jaké jsou možnosti vy-
cestování a mnoho dalšího. Týden 
před začátkem zimního semestru 
2022/2023 proběhnou Prvákoviny 
MENDELU. SU PEF je tento rok hlav-
ním organizátorem za celou univer-
zitu. Akce probíhá jak na naší fakul-
tě a univerzitním kampusu, tak i na 
kolejích JAK. V rámci Prvákovin 
účastníky čeká nejen prohlídka uni-

verzitního kampusu a naší fakulty, 
ale také seznamovací hry, chill-out 
zóna, grilování a večerní afterparty. 
Poslední akcí z této trojice je Poznej 
Brno. Cílem akce je seznámení stu-
dentů s Brnem a možnostmi tráve-
ní volného času. Týmy mají za úkol 
v co nejkratším čase objevit předem 
daná významná místa v Brně a nej-
lepší týmy získají zajímavé ceny.

Kromě těchto akcí se v závislosti na 
situaci možná budou konati další 
akce, jako Půlení, Beerpongový tur-
naj a další. Pro veškeré informace 
a aktuality sledujte Facebookové 
stránky spolku.

Konference Economic 
Competitiveness and 
Sustainability
―  doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.,

předsedkyně České fiskální rady
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International week
28. 3.–1. 4. 2022

Na PEFce proběhne další International week. 
Tentokrát na téma: Ekonomické a sociálně-
-psychologické dopady pandemie COVID -19 
na společnost EU i mimo ni. Zpřístupnění 
této akce širší veřejnosti díky digitálnímu 
přenosu výukových relací by mělo umožnit 
větší inkluzivitu vzdělávání. 

Zjistěte více a registrujte se. Registrace ZDE

Facebook

V4 Cooperation within 
the EU: Challenging 
the Rise of  
Euroscepticism
18. 3. 2022

Workshop zástupců univerzit Visegrád-
ské čtyřky na téma Euro v zemích V4 se 
uskuteční 18. 3. Můžete se těšit například 
na ekonoma Tomáše Prouzou a jeho téma 
Euroskepticismu a přijetí eura. Akce se 
koná pod záštitou projektu V4 Cooperati-
on within the EU: Challenging the Rise of 
Euroscepticism, do kterého jsou zapojení 
i studenti PEF MENDELU.

http://intranet.pef.mendelu.cz/intweek/?fbclid=IwAR2erndTcntAm0SW1o9aih4h6ffMj5Uztp4BQ-BhvIr-jQAz17wqU0jtXq0
https://www.facebook.com/spoleksupef.
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― Studijní poradci

Studijní poradci / Ambasadoři 
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Studijní poradci

Studijní poradci jsou studenti naší 
fakulty, kteří se orientují ve fakult-
ních i univerzitních předpisech. 
Svoje znalosti a zkušenosti využíva-
jí k tomu, aby pomohli studentům 
PEFky řešit jejich vzniklé studijní 
situace a nebo odpověděli na jaké-
koliv otázky ohledně studia na PEF 
MENDELU.

Studijní poradci komunikují pri-
márně online. Je možné je oslovit 
přes emailovou adresu poradci@
pef.mendelu.cz, nebo si s nimi do-
mluvit osobní schůzku.

Aktuálními poradci jsou Julie Pra-
žáková, studentka oboru Ekonomic-
ká informatika, Štěpánka Wampulo-
vá, studentka programu Ekonomika 
a management a Šimon Balga, stu-
dent programu Management obcho-
du a služeb.

Ambasadoři

Ambasadoři jsou studenti PEF 
MENDELU stejně jako studijní po-
radci s tím rozdílem, že ambasado-
ři zastupují jednotlivé studijní ob-
lasti a jsou k dispozici uchazečům 
o studium. Naše fakulta má dvě 
ambasadorky. Lenka Kuchyňková 
zastupuje ekonomicky zaměřené 
programy (xkuchyn4@mendelu.cz)  
a Veronika Kubíčková informatické 
programy (xkubicko@mendelu.cz).

V situaci agresivního porušení míru 
v Evropě a nerespektování mezi-
národních smluv, mezinárodních 
závazků, lidských životů a práva 
na sebeurčení svobodných a demo-
kratických států ze strany Ruské fe-
derace je zapotřebí dát jasně a rázně 
najevo, že takové chování do civili-
zovaného světa a do 21. století ne-
patří. Vedení fakulty s politováním 
oznamuje, že se rozhodlo přistoupit 
ke krokům částečné izolace Ruské 
federace na institucionální úrovni.

Zároveň s výzvou k empatii, solida-
ritě a pro-mírovému chování všech 
studentů i pracovníků vůči všem 
osobám bez ohledu na jejich původ 
nemáme v souvislosti s vývojem 

situace na Ukrajině jinou možnost, 
než s okamžitou platností pozasta-
vit všechny smlouvy o mezinárod-
ní spolupráci a smlouvy o výměně 
studentů a zaměstnanců s ruskými 
subjekty.

Tímto rozhodnutím nejsou a nebu-
dou dotčeni stávající ruští výměnní 
studenti, studenti z Ruské federace 
zapsaní ve studijních programech 
uskutečňovaných na fakultě ani 
uchazeči o studium ve studijních 
programech uskutečňovaných na 
fakultě. Fakulta již aktivně v rám-
ci svých možností pomáhá ukra-
jinským studentům a je připra-
vena – tam, kde to bude nezbytné  
a vhodné – pomáhat a vycházet vstříc  

i studentům ruským. Nicméně fakul-
ta již nebude do Ruské federace vy-
sílat další studenty ani zaměstnance, 
ani nebude studenty a zaměstnance  
z partnerských univerzit v Ruské fe-
deraci na výměnné studijní nebo vý-
ukové pobyty přijímat.

Pozastavení smluv a z toho vyplý-
vající krok k částečné izolaci Ruské 
federace bude v platnosti, dokud rus-
ká armáda neopustí území Ukrajiny  
a dokud ruská vláda nepřestane vo-
jensky a prostřednictvím podpory 
dezinformačních kampaní narušovat 
pořádek, demokracii a právo ukrajin-
ských občanů rozhodnout o svém bu-
doucím směřování.

S okamžitou platností pozastavuje fakulta 
všechny smlouvy o mezinárodní spolupráci a 
smlouvy o výměně studentů a zaměstnanců 
s ruskými subjekty. Studenti také organizují sbírky, 
demonstrace, besedy a další aktivity na pomoc 
Ukrajině.
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Důležité termíny

pef.mendelu.cz

5. 11. 2021 Den otevřených dveří (DOD)

12. 11. 2021 Výška nanečisto

15.-16. 12. 2021  Informatika naostro (prezenční forma)

10. 12. 2021 Výška nanečisto

11.-13. 1. 2022 Informatika naostro (online forma)

14. 1. 2022 Výška nanečisto

28. 1. 2021 Den otevřených dveří (DOD)

25. 2. 2022 Výška nanečisto

4. 3. 2022 Den otevřených dveří (DOD)

8. 4. 2022 DOD pro pro uchazeče o navazující magisterské studium

3. 4. 2022 Podávání přihlášek na bakalářské studium

15. 5. 2022 Podávání přihlášek na navazující  
 magisterské studium


