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Jsme AGRO
široce rozkročená 
fakulta

Vynikáme
V komplexnosti nabízených 
studijních oborů a v jejich
vzájemném propojení

V moderním výukovém 
a experimentálním zázemí

Možností studia na partnerských 
zahraničních univerzitách

Tradiční širokou spoluprací s praxí

Aktivní spoluprací s tuzemskými 
vzdělávacími a výzkumnými 
institucemi

Vysokou odbornou úrovní řady 
akademických pracovníků a jejich 
uznáním ve vědecké komunitě 
i u odborné veřejnosti

V zapojení se do prestižních projektů 
CEITEC, CzechGlobe, CK TAČR

Nabízíme
Bakalářské studijní obory (titul Bc.) – 3 roky studia

Agrobyznys, Agroekologie, Fytotechnika, Molekulární 
biologie a  biotechnologie, Odpadové hospodářství (+K), 
Pozemkové úpravy a ochrana půdy, Provoz techniky, Rostli-
nolékařství, Technologie potravin, Všeobecné zemědělství 
(+K), Zootechnika.

Navazující magisterské studijní obory (titul Ing.)  –
2 roky studia

Agrobyznys, Agroekologie, Automobilová doprava, Bio-
technologie rostlin, Ekotrofologie, Fytotechnika, General 
Agriculture (AJ), Chov koní a agroturistika, Jakost a zdra-
votní nezávadnost potravin, Krmivářství, Provoz techniky, 
Rostlinolékařství, Rozvoj venkova, Rybářství a hydrobiolo-
gie, Technologie a management odpadů (+K), Technologie 
potravin, Všeobecné zemědělství (+K), Zootechnika, Živo-
čišné biotechnologie.

(+K = obor je vyučován i v kombinované formě, AJ = v an-
glickém jazyce)

Úspěšní absolventi navazujících magisterských oborů mo-
hou následně pokračovat i  v  doktorském studiu a  získat 
titul Ph.D.

STUDIUMÚVODNÍ SLOVO

nacházíme se v  období, ve kterém se na vysokých 
školách blíží doba státních zkoušek a obhajob závě-
rečných prací, na školách středních zase klepou na 
dveře maturity. Jakkoliv jsou obě tyto události pro 
budoucnost studentů vysokých a středních škol dů-
ležité, neměly by být jejich jediným zájmem. Úspěš-
né složení zkoušek totiž ještě automaticky nezname-
ná dobré uplatnění se na pracovním trhu. Ten dnes 
vyžaduje nejen teoreticky vzdělané odborníky, ale 
především zkušené pracovníky s  odbornou praxí. 
V mnoha případech si čerství absolventi uvědomí až 
při střetu s realitou trhu práce, jak důležité je věno-
vat pozornost své budoucí kariéře včas.

Orientace v  nabídce oborů nebyla a  ani dnes není 
jednoduchá, zvláště pokud do hry vstupují i zajíma-
vé možnosti studia v  zahraničí. Celou situaci neu-
lehčují ani různé informační a propagační materiály 
nebo kampaně vzdělávacích institucí. Na základě 
nich si totiž studenti často vybírají obor studia „poci-
tově“, bez hlubší znalosti studijních plánů či profi lu 
absolventa. A právě z tohoto důvodu jsme se rozhod-
li realizovat fakultní newsletter, abychom čtenářům, 
především pak zájemcům o studium, umožnili více 
nahlédnout „pod pokličku“ Agronomické fakulty.

Pustili jsme se do zcela nového projektu, který je pro 
nás nejen radostí, ale také velkým závazkem. Naším 
cílem totiž není jen informovat, ale hlavně zaujmout, 
inspirovat a  motivovat k  tomu, vydat se správnou 
cestou. A  to cestou studia oborů na Agronomické 
fakultě, s  nadstandardním materiálně-technickým 
zázemím a  vazbou na podniky z  praxe, na jejímž 
konci je jasná perspektiva uplatnění se v zajímavých 
oborech lidské činnosti.

Věřte, že nikdy není brzy zajímat se o otázky spoje-
né s budoucností. A tak nezbývá než si přát, aby tato 
zásadní volba, jejíž čas nyní přichází, byla ta správná 
a tento newsletter vám při ní byl užitečný.“

děkan AF MENDELU
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

„Vážení čtenáři,

AGROZHLED
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Mendelovy univerzity v Brně
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AGROstudenti

„Díky menšímu počtu studentů v  jednotlivých oborech 
panuje na Agronomické fakultě skoro rodinné prostředí. 
Již během prvních týdnů semestru se seznámíte s  větši-
nou studentů vašeho oboru a vyučující vás znají jménem. 
Někomu to nemusí vyhovovat, pro mě je to však obrovské 
plus. Další super věc je skoro neuvěřitelné množství zají-
mavých volitelných předmětů napříč fakultami. Doslova 
tu platí, že člověk neví, co studovat dřív, a nejraději by stu-
doval všechno a hned.“

Jiří Horký 
1. ročník, obor Agrobyznys

„Studium na Agronomické fakultě si užívám. Oceňuji vy-
sokou odbornost a  vstřícnost vyučujících a  jejich výklad 
mě většinou baví. Už nyní se těším na více praxe, která by 
nás měla čekat v nadcházejících semestrech, což je i jeden 
z důvodů, proč jsem si tuto školu vybrala. Svoje dosavadní 
studium považuji za velmi obohacující a věřím, že využiji 
získané znalosti v praxi.“

Tereza Ťuláková 
2. ročník, obor Zootechnika

Víte že…
… 186 studentů se zapsalo na první zemědělskou 
univerzitu v naší zemi, která byla otevřena v Brně již 
v roce 1919? Vysokou školu zemědělskou tvořily dva 
odbory, hospodářský (dnešní Agronomická fakulta) 
a  lesnický. Studenti, kteří úspěšně zakončili čtyřleté 
studium 2. státní zkouškou, získali titul inženýr.

P ivo je v naší zemi fenomén. Nejenže jsme přeborníky 
v jeho konzumaci, ale dokážeme ocenit i jeho kvalitu. 

Aby pivo se zeměpisným označením „České pivo“ obstálo 
i nadále v silné mezinárodní konkurenci, nebo ještě lépe, 
aby bylo o krok před ní, to je cílem výzkumu, který koor-
dinuje Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 
pod vedením proděkana fakulty doc.  Ing.  Radima Cerka-
la, Ph.D.

O krok napřed
Výzkumný tým, jehož důležitou součást tvoří vedle vý-
znamných tuzemských odborníků i mladí vědci a studenti 
fakulty, zahájil projekt v roce 2014 a navázal jím na velmi 
úspěšný výzkum z let předchozích. Díky mnoha novým po-
znatkům o pivu a jeho surovinách s pozoruhodným mezio-
borovým potenciálem, ale i  vizí budoucího aplikovaného 
výzkumu, se Agronomické fakultě podařilo sestavit uni-
kátní konsorcium pěti výzkumných organizací a dvanácti 
komerčních firem, které s  tímto projektem obsadilo dru-
hé místo v prestižní soutěži programu Center kompetence 

TA ČR a  mohlo tak 
ve výzkumu pokra-
čovat. Jak objasňuje 
docent Cerkal, otáz-
ky zvyšování kon-
kurenceschopnosti, 
které mají s  kolegy 
od počátku výzkumu 
na zřeteli především, 
souvisí s  mnoha as-
pekty, které v  praxi 
přinesou zkvalitnění 
a  zefektivnění pro-
dukce surovin i výroby včetně ekonomických úspor.

Chmel i ječmen trochu jinak
Zajímavé aplikované výsledky přináší i výzkum netradič-
ního využití pivních surovin, ječmene a chmele, a to nejen 
v potravinářském průmyslu, ale např. i v průmyslu farma-
ceutickém. Do konce řešení projektu v roce 2019 má vznik-
nout přes sedmdesát výsledků, včetně patentů, užitých 
vzorů nebo tzv. produktů s přidanou hodnotou, jako jsou 
obohacené nápoje, pekárenské výrobky či potravinové do-
plňky.

Co je doma, to se počítá
Takto specifický výzkum může na fakultě probíhat jen díky 
modernímu experimentálnímu zázemí, které tvoří mimo 
jiné i nově vybudovaný Biotechnologický pavilon M. Nej-
důležitější jsou ovšem lidé – zkušení výzkumníci a studenti 
fakulty. „Ti mohou s podporou projektu např. vytvářet své 
závěrečné práce, zajímavým bonusem je i  finanční ohod-
nocení či napojení na firemní know-how. Lákavé jsou stáže 
na pracovištích partnerů, ale především jedinečná mož-
nost podílet se na kultivaci našeho národního bohatství, 
kterým bezpochyby sladovnický ječmen, chmel a  „České 
pivo“ jsou,“ uzavírá manažer projektu, docent Cerkal.

(pt)

POJĎTE S NÁMI

„NA JEDNO“
VĚDA A VÝZKUMOČIMA STUDENTŮ

Výzkum je podporován projektem CK TA ČR s názvem „Centrum  
pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých  
pivovarských surovin a výrobků“, reg. č. TE02000177
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Biotechnologický
pavilon M

Moderní zázemí pavilonu vytváří kvalitní podmínky pro 
vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost všech ústavů 

Agronomické fakulty.  Je také nezbytným předpokladem pro 
udržení konkurenceschopnosti v oblasti rybářství, technologie 
potravin, ekologie, pěstování rostlin, chovu zvířat, biotechnolo-
gie, genomiky a proteomiky, biologie rostlin, biochemie, reme-
diace, biosenzoriky a nanotechnologií.

V pavilonu se nachází špičkové výzkumné laboratoře, skleníky, 
fytotrony, experimentální prostory pro chov ryb a drůbeže, po-
loprovozy (minipivovar, mikrosladovna, pekařské a  cukrářské 
dílny, mlékařský a  masný poloprovoz) a  samozřejmě moderní 
výukové učebny.

Realizace stavby Biotechnologického pavilonu M byla zahájena 
1. března 2011 v rámci projektu s názvem „Výukové a výzkumné 
kapacity pro biotechnologické obory a rozšíření infrastruktury“ 
(reg. č. CZ.1.05/4.1.00/04.0135). Slavnostní otevření proběhlo 
15. května 2013.

FOTOREPORTÁŽ
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K rajina jako z  pohádky, kvalitní potraviny, vysoká ži-
votní úroveň – napadne nás, když se řekne Rakousko 

nebo Švýcarsko. To však závisí na dobře fungujícím země-
dělství, které je u nás v posledních letech bohužel tak pod-
ceňované. Od něho se totiž odvíjí řada dalších oborů, a tedy 
pracovních pozic, a tedy blahobyt země. Ve zmíněných ze-
mích je zemědělec osoba společensky uznávaná a finančně 
velmi dobře zajištěná.

Pracovní trh obecně je v  současnosti hladový po kvalit-
ních zaměstnancích. To ale neznamená, že absolvent 
s  diplomem a  titulem automaticky získá vysněnou pozi-
ci, případně, že v  ní setrvá. Obchodní ředitel společnosti 
Vodňanské kuře, 
s.r.o. Ing.  Zdeněk 
Tvrdoň, Ph.D. má 
ve své firmě s fluk-
tuací nových za-
městnanců bohaté 
zkušenosti. Podle 
něho by bylo ide-
ální, kdyby si své 
budoucí zaměst-
nance mohli začít 
„vychovávat“ již během studia. Formou odborné praxe by 
tak studenti získali nejen potřebné dovednosti a zkušenos-
ti, ale také by si vyzkoušeli, co která pozice obnáší. Nebyli 
by pak po nástupu do zaměstnání zklamaní ani oni, ani je-
jich zaměstnavatelé.

Na budoucnosti našich studentů nám záleží
Tuto skutečnost si Agronomická fakulta Mendelovy uni-
verzity v Brně velmi dobře uvědomuje. „V západním světě 
je provázanost firemních trainee programů s  univerzita-
mi naprosto běžnou záležitostí. Firma si vytipuje několik 

studentů, které zapojí do pracovně-vzdělávacího procesu, 
monitoruje je a motivuje. Po absolvování vysoké školy vy-
bere ty nejlepší na konkrétní pozici, protože zná perfektně 
jejich týmovou roli a ví, v čem jsou, resp. mohou být, pro 
firmu přínosem. Takové programy se nyní snažíme nastar-
tovat i na fakultě,“ říká proděkan fakulty doc. Ing. Radim 
Cerkal,  Ph.D. Důležitý krok v  tomto směru znamenalo 
otevření Kariérního centra v září 2016. Prioritou centra je 
využít na maximum velký potenciál uplatnění absolventů  
Agronomické fakulty na pracovním trhu. Kromě kariérní-
ho poradenství poskytuje praktické informace o  tom, jak 
to v  praxi funguje, koncentruje nabídky práce od firem, 
které se zde prezentují (viz AgroContact.cz) i poptávky stu-

dentů po práci, brigá-
dě či stáži.

Aby zůstala přida-
ná hodnota doma
Veškeré snahy fakulty 
ovšem nestačí, pokud 
se nezmění přístup 
společnosti k  celému 
sektoru. I  vláda ve 
svém programovém 

prohlášení zdůrazňuje potřebu zvýšení soběstačnosti Čes-
ké republiky a  konkurenceschopnosti českého zeměděl-
ství a potravinářství. Neboť, jak konstatuje docent Cerkal: 
„Proč dovážet suroviny, které si můžeme vypěstovat u nás, 
ušetříme náklady na dopravu a  energie, ale především 
zaměstnáme naše lidi tak, aby veškerá přidaná hodnota 
zůstala na našem území“. Hlavně to ale předpokládá lidi, 
kteří chtějí nejen vydělat, ale také „dělat dobrou práci“.

(pt)

Diplom v kapse. 
A co dál?

Prioritou Kariérního centra je 
využít na maximum velký potenciál 
uplatnění absolventů Agronomické 

fakulty na pracovním trhu.

Ř íká absolvent AF MENDELU Ing. Marian Jurečka, kte-
rý se stal před třemi lety ministrem zemědělství ČR. 

Ve své funkci se již od začátku snažil nastavit priority stra-
tegie ministerstva na několik volebních období dopředu 
a  maximálně podporovat české zemědělce. Zavedení tzv. 
zelené nafty i pro živočišnou výrobu, příspěvky pro chova-
tele hospodářských zvířat, podpora investic do technologií 
v potravinářství z národních zdrojů, optimalizace Monito-
ringu eroze, úspěšný start Digitalizace komplexního prů-
zkumu půd, sestavení 12 dotačních programů k zamezení 
následků sucha, program na údržbu kulturního dědictví 
venkova… to jsou jen některé aktivity, které řadí mezi úspě-
chy svého působení na pozici ministra zemědělství.

27.  března  2017 budou mít studenti příležitost se s  mi-
nistrem Jurečkou setkat osobně na semináři pořádaném 
AF MENDELU a zeptat se ho na to, co je zajímá. Nás zajíma-
lo, jak vidí perspektivu absolventů AF MENDELU.

Jaká byla Vaše cesta po absolvování Agronomické fakulty 
a co zajímavého Vás při ní potkalo?
Když jsem v roce 2005 skončil vysokou školu, rozhodoval 
jsem se, jestli zůstanu pracovat jako soukromý zemědělec 
nebo nastoupím do nějaké privátní firmy, kde získám další 
zkušenosti. Jsem rád, že jsem se rozhodl pro druhou vari-
antu a měl tak možnost strávit osm let v poměrně velkých 
firmách a seznámit se s obrovským množstvím zemědělců 
z Moravy a Vysočiny. Zároveň jsem ale stále hospodařil na 
své rodinné farmě, kde jsem začal rozvíjet i sektor posky-
tování hospodářských služeb. Musím říct, že období po ab-
solvování bylo velice zajímavé. Nakonec jsem shodou ur-
čitých životních situací aktivně vstoupil do politiky a dnes 
mám možnost dělat ministra zemědělství, což je pro mě 
osobně velice zajímavá kreativní manažerská zkušenost.

Proč si myslíte, že studium na Agronomické fakultě je dobrá 
volba a jak se naplnilo Vaše očekávání?
Po absolvování Střední zemědělské školy v  Přerově jsem 
se hlásil jak na Agronomickou fakultu Mendelovy země-
dělské a lesnické univerzity v Brně, obor Rostlinolékařství, 
tak na dva obory na Veterinární a farmaceutické univerzitě 
v Brně. Protože jsem poměrně výrazně uspěl u přijímacích 

zkoušek právě na Agronomickou fakultu a na Veterinární 
univerzitu se napoprvé nedostal, už jsem ani nepodával 
odvolání. Myslím si, že Agronomická fakulta je se svou ob-
rovskou tradicí a  velkým množstvím opravdu zkušených 
pedagogů velice dobrou volbou pro ty, kteří chtějí pracovat 
v  agrární oblasti. Pro mě osobně bylo studium zde velmi 
zajímavé, škola mě vybavila jak teoretickými znalostmi, 
tak určitou psychickou odolností, houževnatostí a schop-
ností nic nevzdávat. Moje očekávání studium naplnilo. 
Nebyla to jen úžasná studijní léta, ale i krásné společenské 
a kulturní období v Brně, kdy jsem hrál v dechové kapele 
Sylvanka, poznal jsem spoustu skvělých lidí, se kterými se 
potkávám do dnešních dnů.

Jste nejen politik, ale máte i zkušenosti českého zemědělce 
z Vaší rodinné farmy. Co Vám škola přinesla v této praktické 
oblasti?
Musím říct, a už jsem to zmiňoval, že škola mi přinesla ne-
jen potřebné informace, ale také orientaci v tom, kde které 
informace získat, jak pracovat s daty, propojovat informace 
do logických celků a ty pak využít v praxi. A to nejen v ze-
mědělství, ale samozřejmě i dnes třeba v politice apod. Za 
to jsem velice rád, i když si dnes samozřejmě dokážu před-
stavit, že jsme tehdy mohli mít více informací o informač-
ních systémech v zemědělství, více informací i z pohledu 
globálního zemědělství atd. Ale to už je asi otázka mož-
ných předmětů, možností a volby.

Co byste vzkázal našim současným i budoucím studentům?
Vzkázal bych jim, že zemědělství má velkou budoucnost 
nejen tady v České republice, ale globálně ve světě. Do roku 
2050 nás může čekat přírůstek obyvatelstva až o 2,5 miliar-

dy lidí. Už dnes 1 miliarda trpí hladem a odborníci očeká-
vají nárůst spotřeby potravin o 60 procent. Když se k tomu 
přidá klimatická změna, kdy v  mnoha regionech nebude 
intenzivní zemědělská potravinářská výroba prakticky 
možná, tak je to nejen velká příležitost pro Českou republi-
ku a naše zemědělství a potravinářství. Je to i velká zodpo-
vědnost, abychom dokázali zúročit naše know-how a naše 
výrobní podmínky k tomu, uživit nejen Českou republiku 

a  být maximálně soběstační v  tom, v  čem můžeme. Ale 
také abychom byli schopní naše produkty exportovat a do-
kázali uživit i regiony, kde bude problém s produkcí potra-
vin. Studium agrárních a potravinářských oborů považuji 
za perspektivní, neboť minimálně do konce našich životů 
populace a spotřeba potravin na planetě Zemi poroste.

(red)

Můžu se hrdě 
ohlédnout, 
ale hlavně se 
dívám dopředu“

„

Marian Jurečka, absolvent Mendelovy zemědělské a les-
nické univerzity v Brně (obor Rostlinolékařství – specia-
lizace ochrana rostlin), je ženatý, má 5 dětí a jeho zájmy 
jsou florbal, hra na tubu a zemědělská technika.
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Má diplomová
praxe v zemi
helvétského kříže

Březen
Konec vysoké. A co teď? Seminář 
pro studenty ve spolupráci 
s Úřadem práce
pavilon M, MENDELU, Brno
8. 3. 2017

Ples AF
budova X, MENDELU, Brno
10. 3. 2017

Konec vysoké. A co teď? Seminář 
pro studenty ve spolupráci 
s Úřadem práce
pavilon M, MENDELU, Brno
14. 3. 2017

Beseda s Ing. Marianem Jurečkou, 
ministrem zemědělství ČR
budova A, MENDELU, Brno
27. 3. 2017

Duben
KARIÉRNÍ DEN NA MENDELU
budova Q, MENDELU, Brno
12. 4. 2017

FLORA Olomouc
20.–23. 4. 2017

LinkedIn. Vím, o co jde? A jak na 
to? Seminář pro studenty
pavilon M, MENDELU, Brno
26. 4. 2017

Květen
14. Brněnský Majáles
BVV, Brno
6. 5. 2017

Veletrh HOBBY
České Budějovice
10.–14. 5. 2017

NATUR EXPO BRNO / Veletrh 
udržitelného života v krajině
BVV, Brno
11.–14. 5. 2017

Národní výstava hospodářských 
zvířat
BVV, Brno
11.–14. 5. 2017

ANIMAL TECH / Mezinárodní 
veletrh pro živočišnou výrobu
BVV, Brno
11.–14. 5. 2017

Polní den „MendelGrass“ 2017
Vatín
17. 5. 2017

Státnice magistrů
29. 5.–1. 6. 2017

Červen
Státnice bakaláři
5.–8. 6. 2017

Polní den „MendelAgro“ 2017
Žabčice
8. 6. 2017

Promoce magistrů
12.–14. 6. 2017

Naše pole, zemědělská výstava
Nabočany
13.–14. 6. 2017

Promoce bakaláři
27.–29. 6. 2017

Srpen
FLORA Olomouc
17.–20. 8. 2017

Země živitelka
České Budějovice
24.–29. 8. 2017

Jihomoravské dožínky
Brno
27. 8. 2017

Září
Polní den „Slunečník“
Žabčice
7. 9. 2017

Svou bakalářskou praxi jsem si odsloužil v tu-
zemském zemědělském podniku. S  diplo-

movou praxí přišel čas posunout laťku o  něco 
výše.

Navíc jsem cítil silné nutkání opustit na pár měsíců „ma-
mahotel“ a plán na poslední školní rok v životě zněl jasně: 
Vydělat si takový balík peněz, který by pokryl roční životní 
náklady rockové hvězdy z 80. let.

Takže cíl jsem měl, byl čas učinit konkrétní kroky k samot-
né realizaci. Zastávám názor, že když člověk něco moc chce, 
vesmír mu ukáže cestu. Věci se daly do pohybu následovně 
(zkrácená verze): inzerát na stránkách školy – komunikace 
s agenturou – odjezd.

Švýcarsko, pro východního Evropana země zaslíbená. Pra-
coval jsem na farmě v  rámci programu Agropraktikant. 
Platí vás švýcarská vláda, pracujete 55 hodin týdně a vydě-
láte si dost (pro nás) peněz. Člověk si hned uvědomí, jak 
poznamenalo české podnikání 50 let bolševické diktatury. 
Švýcarští zemědělci jsou spíše „podnikateli“ než rolníky. 
Naše rodinná farma s  tradicí přes 400  let byla zaměřená 
na produkci ovoce, s  drtivou převahou jablek. V  menším 
množství se na farmě nacházely hrušně, švestky a kanad-
ské borůvky. Než počalo ovoce dozrávat, práce spočívala 
v  ošetřování keřů/stromů plus běžné „údržbářské“ práce 
zajišťující chod farmy. Většinu času jsme logicky pracovali 
venku, a to za každého počasí, když nám nehřmělo přímo 
nad hlavou, oblékli jsme pláštěnky a  šli si zasloužit svůj 
žold.

Rád bych se zmínil, co mi vlastně praxe ve Švýcarsku při-
nesla, protože to, co si odvezete domů v podobě zkušeností 
a zážitků je nejdůležitější. Za 3 měsíce jsem poznal spoustu 
skvělých lidí všech národností, viděl jsem chod podniku, 
který nemá v Česku obdoby, vydělal jsem si svůj první mi-
lion (vtip, ale s prázdnou jsem zrovna nepřijel – poznámka 
autora), zjistil jsem, že dokážu tvrdě pracovat, oprášil jsem 

zapomenutou němčinu, viděl kousek Švýcarska, a hlavně 
jsem si uvědomil, že za pecí je dobře, ale zážitky číhají tam 
venku.

Teď přijde závěrečné mudrosloví, tak zbystři milý čtenáři. 
V životě se posunete jen tak, že budete co nejvíce času trá-
vit mimo vaši komfortní zónu. Žijeme v zemi, kde si svo-
bodně volíme to, jak naložíme s našimi životy, ale spousta 
lidí toho nikdy nevyužije!

Švýcarsko může být i vaším začátkem!

Lukáš Košťál (1. 2. 2017), AF MENDELU

Kalendář
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STUDENT V ZAHRANIČÍ

Takovou otázku již na AF MENDE-
LU neřešíme. V  roce 2015 jsme 

totiž spustili nový portál pracovních 
příležitostí AgroContact.cz. Na něm 
mohou studenti a absolventi najít ne-
jen lukrativní pracovní pozice ve svém 
oboru, ale i mnoho nabídek praxí, stá-
ží, brigád nebo fi remních programů. 
Pomoc v  orientaci na trhu práce jim 

od roku 2016 nabízí také fakultní Ka-
riérní centrum. A jak to celé funguje? 
Stačí navštívit stránky portálu a  vy-
brat si konkrétní nabídku. S ostatním 
vám ochotně pomůže naše referentka 
Romana Jalůvková.

(rc)

www.AgroContact.cz

Kam s ním?
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Polní den
MendelAgro“ 2017
8. 6. 201717,

Polní pokusná
stanice MENDELU
v Žabčicích

„

… absolventem Agronomické fakul-
ty je i  současný ministr zemědělství 
Ing. Marian Jurečka? V roce 2005 zde 
úspěšně ukončil studium oboru Rostli-
nolékařství se specializací na ochranu 
rostlin. Absolventi oboru Rostlinolé-
kařství se díky znalostem a praktickým 
dovednostem získaným během studia 
tradičně uplatňují ve státní správě, 

institucích a  země-
dělských podnicích 
a  službách, v  podnicích 
zabývajících se vývojem 
a  distribucí přípravků 
na ochranu rostlin a po-
dobně. V  takto zaměře-
né společnosti pracoval 
po svém absolutoriu i ministr Jurečka.

Víte že…

2017
12. 04. 2017
9:00–15:00

budova Q MENDELU
Zemědělská 1, 
613 00 Brno

MOŽNÉ I ONLINE OBJEDNÁVKY  WWW.VAZBIC.CZ

TISK STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ ZA 1 KČ
PEVNÁ VAZBA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

KROUŽKOVKA, TERMOVAZBA

Najdeš nás v budově A ve 3. podlaží,
směrem nalevo od auly

Zastav se osobně nebo objednávej na

INZERCE


