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MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Mgr. MARTINA PŘENOSILOVÁ

Mgr. MARTINA PŘENOSILOVÁ

Mgr. JIŘÍ ČENĚK

Mgr. et Mgr. MIROSLAV HORÁK, PhD., Mgr. ADAM RŮŽEK

ISC MENDELU

JAK SE PŘIPRAVIT NA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ?
Na přednášce se dozvíte, jakými zásadami je dobré se řídit při výběrovém pohovoru a jak k němu 
přistupovat. Jak výběrové řízení a interview probíhá? Jak hovořit o svých silných stránkách a slabinách?

Program JobChallenge má studentům pomoci přestat tápat a ukázat formou přednášek, seminářů, 
workshopů, debat a setkání se zástupci podnikové i akademické sféry, že možností je mnoho. Akce 
se koná 5. - 7. listopadu 2012 na třech největších brněnských univerzitách – Masarykově univerzitě, 
Vysokém učení technickém a Mendelově univerzitě v Brně.

Program vyvrcholí veletrhem JobChallenge, který se koná ve středu 7. listopadu v brněnské Wannieck 
Gallery a Café Práh. Více o pracovním veletrhu na www.jobch.cz.

změna programu vyhrazena

DIAGNOSTIKA OSOBNOSTNÍCH PŘEDPOKLADŮ |*|
Během diagnostiky poznáte své osobnostní předpoklady a možnosti rozvoje. Tyto výsledky pak budete 
konzultovat s psycholožkou a personální konzultantkou.

JAK PSÁT MOTIVAČNÍ DOPIS A ŽIVOTOPIS?
Přednáška seznamuje s formou a strukturou životopisu a motivačního dopisu. Zaměřuje se na všechny 
jejich aspekty – obsahové i formální. To vše doplněno o praktické ukázky.

VÝZNAM CIZÍCH JAZYKŮ PRO PROFESNÍ RŮST
Je jasné, že znalost cizího jazyka je v dnešní době nepostradatelná. Jaké jazyky a na jaké úrovni jsou 
však poptávané? Jaký význam pak mají „netradiční“ jazyky – čínština, korejština či švědština? 

JAK VÁM POMŮŽE AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE S ISC MENDELU V KARIÉRNÍM 
RŮSTU?
Jak ISC Mendelu funguje? Jak byste se právě vy mohli v organizacích jako je ISC Mendelu realizovat
a pracovat na svém osobním růstu? To vše se dozvíte na prezentaci členů tohoto studentského klubu. 

5.11.
10.00

5.11.
12.00

6.11.
9.00

6.11.
10.30

6.11.
11.30

ICV MENDELU
místnost E01

ICV MENDELU
místnost E21

FRRMS
místnost Z7

FRRMS
místnost Z7

FRRMS
místnost Z7

PROGRAM
NA UNIVERZITÁCH
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MASARYKOVA UNIVERZITA

KARIÉRNÍ CENTRUM MU

CENTRUM PRO LIDSKÁ PRÁVA A DEMOKRATIZACI

MUNIE

KLUB INVESTORŮ

BRNO TOASTMASTERS

KARIÉRNÍ CENTRUM MU

MASARYKOVY DEBATY

ASSESSMENT CENTRUM (AC) ANEB JAK VYHRÁT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Sebezkušenostní seminář nabízející seznámení účastníků s charakteristikami AC – jeho výhodami, 
nevýhodami i příkladovými situacemi, které mohou být součástí takového řízení. Vyzkoušejte si průběh 
AC nanečisto.

DISKRIMINACE NA TRHU PRÁCE
Seminář Vás seznámí s nejčastějšími typy přímé a nepřímé diskriminace, s nimiž se můžete setkat na 
pracovním trhu: diskriminace žen, rovné odměňování nebo diskriminace v pracovních inzerátech. Jak
se proti tomu bránit?

JAK JSEM (NE)ÚSPĚŠNĚ ABSOLVOVAL ZAHRANIČNÍ STÁŽ
Pecha-kucha event: 10 mladých lidí prezentujících své nezapomenutelné zážitky a zkušenosti ze 
zahraniční stáže. Dynamický formát prezentace 20 obrázků po 20 sekund. Láká Vás stáž v zahraničí? 
Přijďte se inspirovat. 

BUDOUCNOST DIVERZIFIKACE V PROSTŘEDÍ OPAKUJÍCÍCH SE KRIZÍ
Jaký je rozdíl medzi investorem a traderem? Jaké jsou způsoby alternativního investování? Seminář 
vedený dlouholetým profesionálním obchodníkem Pavlem Špačkem – spoluzakladatelem prvního
Managed Futures fondu v Evropě – Focus Global Equity Fund.

“FIND YOUR VOICE” WORKSHOP  |*|
Připravuješ prezentaci své diplomky nebo semestrálního projektu? Chceš zlepšit své prezentační
dovednosti v angličtině? Seminář nabídne tipy a rady zkušených řečníků.

JAK NAPSAT (NAD)STANDARDNÍ ŽIVOTOPIS
Seminář je zaměřený na porozumění důležitosti obsahové a formální stránky životopisu, eliminaci
podstatných chyb v něm a rozšíření úhlu pohledu účastníků z pozice personalistů.

NABÍDKA OBORŮ NA VŠ BY MĚLA ODPOVÍDAT POPTÁVCE NA TRHU PRÁCE
Trh práce hovoří jasně – nejžádanější jsou absolventi technických oborů, absolventi latiny nebo
archeologie hledají práci těžko. Měly by se tomuto trendu přizpůsobit vysoké školy a upravit nabídku 
svých oborů? Diskutovat o tom budou odborníci ze světa businessu i vysokého školství.

5.11.
10.00

5.11.
17.00

5.11.
18.00

5.11.
18.00

6.11.
10.00

6.11.
15.00

6.11.
17.00

BÝVALÁ LF
místnost 315

PrF
místnost 215

FSS
atrium

ESF
učebna P6

BÝVALÁ LF
místnost 315

BÝVALÁ LF
místnost 201

FSS
aula, 3.patro
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VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

DRING CONSULTING + KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA

KOUČINK PRO VÁS

BEST

ACSA

PORADENSKÉ CENTRUM ICV VUT V BRNĚ

PORADENSKÉ CENTRUM ICV VUT V BRNĚ

ZVYŠUJTE SI S NÁMI KVALIFIKACE VE STAVEBNICTVÍ!
Přednáška přiblíží možnosti dalšího vzdělávání ve stavebnictví skrze kurzy, které budou brzy nabízeny 
v rámci projektů, na něž se podařilo získat finanční dotace z EU. Na přípravě se podílejí odborníci z praxí 
i pracovníci FAST.

JAK SE PREZENTOVAT?
Jak se správně prezentovat při přijímacím pohovoru a dosáhnout tak úspěchu? Certifikovaný profesionální 
kouč Vám v krátké přednášce pomůže najít odpovědi na to, jak se vůči zaměstnavatelům prezentovat.

EFEKTIVNÍ PLÁNOVÁNÍ ČASU NA ZAČÁTKU PRACOVNÍ KARIÉRY |*|
Přemýšlíte o tom, co je největší výzva pro čerstvého absolventa resp. čerstvého pracujícího?  Trénink 
o metodách plánování času a zvládání návalu každodenních úkolů a požadavků zahrnující individuální 
a skupinová cvičení.

BUILDING EFFECTIVE RELATIONSHIPS AND WHAT MAKES AN EFFECTIVE 
ABC MANAGER
Kurz lektora Eddieho Fishera je zaměřen na budování efektivních vztahů mezi členy týmu, nejen z jejich 
pohledu, ale také z pohledu manažera, který je vede a řídí. Přednáška je doplněna příklady z praxe.

ASSESSMENT CENTRUM: SEZNAMTE SE S MODERNÍ METODOU VÝBĚRU 
ZAMĚSTNANCŮ |*|
Interaktivní kurz Vám nabízí vyzkoušení si moderní a v poslední době stále frekventovanější formy 
výběru zaměstnanců, zaměřené na individuální i skupinovou práci a psychologické testování
– Assessment centrum.

CV IN ENGLISH |*|
Hledáte nejlepší praktické a profesionální rady, jak strukturovat životopis v angličtině? Navštivte tento 
workshop!

5.11.
10.00

5.11.
17.00

5.11.
17.00

6.11.
8.30

6.11.
9.00

6.11.
16.00

FAST
učebna A331

FEKT
učebna E110

ICV VUT
místnost 205

AREÁL VUT
budova U14

ICV VUT
místnost 205

ICV VUT
místnost 205

U programů označených |*| je nutné přihlásit se dopředu, kapacita je omezená. Zaregistrujte se včas na 
jobch.cz -> Uchazeč -> Doprovodný program.
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AFTERPARTY
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Masarykova univerzita ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a Vysokým učením technickým v 
Brně pořádají pro studenty a absolventy brněnských vysokých škol letos již 6. ročník stále oblíbenějšího 
setkání se zástupci významných společností.

Veletrh poskytuje vystavujícím firmám možnost představit nabízené pracovní příležitosti a uplatnění 
atraktivní skupině mladých lidí, kteří disponují kvalitním vysokoškolským vzděláním.

Cest, na které se může absolvent po studiu vydat, je více. Může zvolit dráhu zaměstnaneckou, proměnit 
vlastní podnikatelské ambice, nebo se angažovat v neziskové sféře. Abychom návštěvníkům pomohli
se na tyto cesty připravit, bude součástí doprovodný program – prezentace firem reprezentující atraktivní 
zaměstnavatele, podnikatelská část programu a v třetím sále představíme možnosti sebevzdělávání.

VELETRH STARTUJE V 9.00 A KONČÍ V 17.00. Změna programu vyhrazena.

Zveme vás!
7.11. od 20.00 Mersey Music Club
Minská 15, Brno 616 00

PANEL
ZAMĚSTNÁNÍ

přednáškový sál

přednáškový sál

přednáškový sál

PODNIKATELSKÝ
PANEL

PANEL
ROZVOJE

WC

VSTUP

INFO

ODDECHOVÁ
ZÓNA

VÝSTAVNÍ PLOCHA

VÝSTAVNÍ PLOCHA

PROGRAM
JOBCHALLENGE

VELETRHU PRÁCE PRO STUDENTY A ABSOLVENTY VŠ

WANNIECK GALLERY

CAFÉ PRÁH



Radim Jančura
PŘÍBĚH ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE
„Nejsem typ člověka, který by měl talent, ale mám pevnou vůli a jsem pracovitý,“ říká o sobě Radim 
Jančura, jeden z nejúspěšnějších podnikatelů v ČR a majitel společnosti Student Agency.
Co je podle něj klíčem k úspěchu? Jak vybudoval firmu s obratem několik miliard korun ročně?

HUB Prague
JAK UDĚLAT PRVNÍ KROK
Jak udělat první krok? Jak začít? Jak ušetřit? Jak síťovat? Co dělat a nedělat? Diskutovat budeme 
možné směry prvních kroků při vstupu na trh. Není jedna univerzální odpověď, ale můžeme probrat 
možnosti, jak se vyvarovat zbytečných chyb. Prvními kroky v podnikání Vás provede Zdeněk Rudol-
ský, spoluzakladatel Hubu Praha, Brno a Ostrava.

Jihomoravské inovační centrum
STUDENT A PODNIKATEL V JEDNÉ OSOBĚ
Jak skloubit podnikání a studium? Co to obnáší a co získáte? Přijďte si vyslechnout příběhy stu-
dentských týmů, které se rozhodly podnikat a snaží se prorazit doma i ve světě. Dozvíte se, proč se 
pustily do podnikání už během studia a proč si myslí, že je to ta správná doba.

Svaz obchodu a cestovního ruchu + Krajská hospodářská komora jižní Moravy
CHCETE ZAČÍT PODNIKAT? POMŮŽEME VÁM!
Pohráváte si s myšlenkou, že byste začali podnikat? Představíme projekty na podporu začínajících 
podnikatelů, které fungují na principu podnikatelského inkubátoru a řadu dalších forem podpory, mj. 
absolvování odborných stáží i konzultace při tvorbě podnikatelského plánu (business plánu).

MotivP
MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ – JAK SI VY-
BRAT SPRÁVNÉ LIDI DO SVÉHO TÝMU
Výběr pracovníků je velmi důležitý pro efektivní fungování celého týmu. Tématem přednášky je vedení 
výběrových pohovorů s uchazeči. Dozvíte se, jaké podoby může mít výběrový pohovor, co vše poho-
voru předchází a v jakých fázích probíhá. Jak klást vhodné otázky a kterým otázkám se raději vyhnout, 
abyste si do svého týmu vybrali ty správné lidi?

9.30 – 10.30 

10.30 – 11.30 

11.30 – 12.30 

12.30 – 13.30 

13.30 – 14.30 

ACSA
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
Jak při projektovém řízení zvládnout zadávání a také přijímání úkolů a jejich delegování? Vedení 
projektů není pouze o tzv. soft skills jako je vedení týmu nebo komunikace, ale také o tvrdých 
metodách (hard skills). Prezentaci povedou certifikovaní projektoví manažeři, kteří přednesou nejen 
teorii, ale také poznatky a tipy z praxe.

14.30 – 15.30 

PODNIKATELSKÝ PANEL
WANNIECK GALLERY
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Jihomoravské inovační centrum
JAK SI (NE)ZRUINOVAT BUSINESS?
Co dělat a nedělat, pokud přemýšlíte o založení podnikání? Na reálných příkladech se podíváme na 
nejčastější chyby v začátcích podnikání, čemu se vyvarovat a co naopak stojí za úspěšným růstem firem.

Koučink pro Vás
VÍM, CO CHCI, KAM SMĚŘUJI
Jaké jsou Vaše profesní cíle? Čeho chcete v životě dosáhnout? Co je pro Vás při plánování profesní 
dráhy důležité? Jak přeměnit přání v cíle a učinit je tak dosažitelnými? Představíme základní koučovací 
model, práci s cíli a nástroj pro uvědomění si hodnot a aspektů, které jsou pro naši práci důležité.

GrowJOB Institute
PROKRASTINACE
Prokrastinace, chorobné odkládání důležitých povinností, je častou příčinou neefektivity. Přednáška 
nabízí nástroje, jak ji každý den porážet a zaměřuje se na to, jak využít potenciál každého dne na 
maximum. Jak udělat během dne až 3x více věcí a zároveň se z toho nezbláznit.

PhDr. Stanislav Gálik
JAK ZÍSKAT KARIÉRU SVÝCH SNŮ
Ptali jste se už někdy na tyto otázky: Jak získal vysněné zaměstnání? Jak je možné, že si koupil nové 
BMW bez podpory rodičů, a to mu ještě není ani 30? Každý z nás si přeje v životě uspět a kariéra je 
jedna z věcí, ve které se úspěch měří. Psycholog, podnikatel a školitel přesvědčovacích dovedností v 
jednom vám v krátkém semináři přinese otázky na odpovědi, které v učebnicích nenajdete.

15.30 – 16.30 

9.30 – 11.00

11.00 – 12.30

12.30 – 13.30

Real Coaching
OSOBNÍ EXCELLENCE ANEB SEDÍ TADY NOVÝ STEVE JOBS? 
Pokud chcete na vrchol, čeká vás dřina. Talent sám o sobě nestačí. Špičkové společnosti si vy-
bírají špičkové lidi, tedy ty s talentem, ale především s osobní vizí a cíli, s ochotou se rozvíjet a růst, 
schopné přijímat odpovědnost a výzvy… jednoduše ty, které práce baví! Nástroje self-coachigu a 
self-managementu vám pomohou být excelentní. Vystupte z řady!

Assessment Systems
DVĚ CESTY EFEKTIVNÍHO ROZVOJE – TRÉNINK DOVEDNOSTÍ
VS. ROZVOJ OSOBNOSTI
Tématem přednášky je vymezení dvou základních přístupů k rozvoji zaměstnanců. Na jedné straně 
je možné efektivitu jednotlivců posilovat tréninkem konkrétních dovedností a schopností a na straně 
druhé cestou rozvoje osobnosti. Z přednášky si odnesete ucelený přehled o nástrojích a možnostech 
vašeho rozvoje v zaměstnání zaměřených jak na jednotlivce, tak na skupiny a týmy.

13.30 – 15.00

15.00 – 16.30

PANEL ROZVOJE
CAFÉ PRÁH
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Komerční banka, a.s.
NAJDĚTE SI SPRÁVNÝ FLEK V KOMERČCE
Informace o rozvojových programech KB, možnosti rozvoje kariéry a obecné informace o KB.

KPMG Česká republika, s.r.o.
KDYŽ VÍŠ, ŽE CHCEŠ VÝŠ – KARIÉRA V KPMG
Zjistěte, jaké jsou Vaše možnosti uplatnění v naší společnosti a jak probíhá výběrové řízení. Dozvíte
se i o našich soutěžích a akcích pro studenty a dostanete prostor zeptat se na cokoliv, co Vás zajímá.

Telefónica Czech Republic, a.s.
TELEFÓNICA DNES A ZÍTRA
Prezentace bude o současnosti a budoucnosti telekomunikací, o tom, kam se náš obor ubírá. Zároveň 
představíme program Talentum, který cílí na mladé nadané talenty z řad studentů a absolventů.

GE Money Bank, a.s.
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DO GE MONEY BANK
Jak se dostat do GE Money Bank? Podle čeho vybíráme a jak u nás vypadá výběrové řízení.

ŠKODA AUTO, a.s.
ŠKODA AUTO – MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST, VE KTERÉ JE SVĚT ZA DVEŘMI
ŠKODA AUTO jako zajímavý zaměstnavatel, leader českého průmyslu, nabízí kariéru ve špičkové me-
zinárodní firmě. Zahraniční projekty jsou pro mladé příležitostí poznat svět, jinou kulturu, jiné prostředí.

09.30 – 10.00 

10.30 – 11.00 

10.00 – 10.30

11.30 – 12.00

11.00 – 11.30

CN Resources International (SK), s.r.o.
IT CAREER HAS A NAME - CN GROUP
A strategic meeting not to be missed! Getting a career in CN Group Company. Work in a team of IT 
experts, in international, dynamic and flexible environments.

GTS Brno - A Lufthansa Company
TAKE OFF YOUR CAREER WITH GTS BRNO - A LUFTHANSA COMPANY
Představení kariérních možností ve společnosti GTS BRNO - A Lufthansa Company.

Atento Česká republika, a.s.
ROZVÍJEJTE SE S ATENTO
Přednáška pojednává o možnostech pracovního uplatnění pro studenty a absolventy ve společnosti Atento 
a o všem, co se mohou prací v telemarketingu naučit a jak se může rozvinout jejich pracovní kariéra.

12.00 – 12.30 

13.00 – 13.30

12.30 – 13.00

PANEL ZAMĚSTNÁNÍ
WANNIECK GALLERY
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AMI Communications
CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O PUBLIC RELATIONS
Co znamená skutečné public relations a co všechno si pod PR představit? Přiblížíme Vám, jak
vypadá běžný den v PR agentuře a s čím se můžete při práci setkat. Dozvíte se, jak se na praxi 
v oboru nejlépe připravit a proč byste měli nastartovat svou kariéru právě u nás.

FNZ
FNZ BRNO SOLUTION CENTRE
About FNZ  •  What we do  •  Where are we  •  Our Culture  •  Which technologies we use  •  Our 
projects  •  Who we are looking for

Motorola Solutions CZ, s.r.o.
BRNO SUPPORT CENTRE
Motorola Solutions spojuje lidi pomocí technologií. Pojďte spojit Vaši kariéru s naší společností.
Jak navázat spojení se dozvíte na této prezentaci.

Dell, s.r.o.
START YOUR CAREER AT DELL!
Príďte sa dozvedieť viac o možnostiach kariérneho rastu v Dell, spoznajte naše absolventské
programy a vypočujte si skúsenosti, rady a tipy z prostredia globálneho biznis centra v Bratislave.

Gemalto, s.r.o.
GEMALTO - DIGITAL SECURITY
More than a billion people worldwide use the Gemalto’s products and services. We are making
the personal digital interactions more convenient, secure and enjoyable. In the talk an overview
of company activity is given, with special focus on Prague Research and Development Center.

14.00 – 14.30 

15.00 – 15.30 

13.30 – 14.00

14.30 – 15.00

15.30 – 16.00

Mediaservis, s.r.o.
TELEMARKETING – DOSTUPNÁ PRAXE PRO ABSOLVENTY
Proč zrovna telemarketing jako praxe? Pokud chcete pracovat v oblasti komunikace s lidmi, ať už
na manažerské pozici či obchodním postu, bude jen málo firem, které do vás investují čas a naučí vás 
vše od základů. Máte-li zájem zdokonalovat své osobnostní předpoklady, pomůže vám praxe
v dobrém a profesionálně fungujícím call centru.

FEI Czech Republic, s.r.o.
PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ V FEI
Stručné seznámení s produkty FEI a možnostmi uplatnění v jednotlivých odděleních, zejména
v oddělení R&D.

16.00 – 16.30

16.30 – 17.00
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ACSA je občanské sdružení, jehož hlavním cílem je zlepšovat kvalitu vysokého 
školství v ČR. Podporuje profesionální rozvoj studentů a připravuje je na jejich budoucí 
zaměstnání v manažerských pozicích. Zaměřuje se především na znalosti projektového 
řízení, soft skills a time managementu.

6.11. | program na univerzitách | Areál VUT | str.4 |
7.11. | PODNIKATELSKÝ PANEL | 14.30 | str.6
www.acsa.cz

CENTRUM PRO LIDSKÁ PRÁVA A DEMOKRATIZACI

BEST

Organizace BEST, tedy Board of European Students of Technology, sdružuje studenty 
93 vysokých škol technického zaměření z 32 zemí Evropy. Naším cílem je rozvíjet
studenty, a to zejména prostřednictvím doplňkového vzdělání a aktivního zapojení
v mezinárodním prostředí.

Centrum pro lidská práva a demokratizaci je nezávislou akademickou institucí, která 
lidská práva sleduje z odborného pohledu. Pořádá konference, vydává bulletin Aktuální 
otázky lidských práv a zajišťuje informování o lidských právech v ČR. Úzce spolupracuje 
s praxí – nevládními organizacemi nebo justicí.

5.11. | program na univerzitách | ICV VUT | str.4
www.best.vutbr.cz

5.11. | program na univerzitách | PrF MU | str.3
www.centrumlidskaprava.cz

ACSA

ASSESSMENT SYSTEMS

Assessment Systems International poskytuje služby v oblasti personálního poradenství 
a s nimi související moderní nástroje a produkty. Má pobočky na Slovensku, v Maďarsku, 
Polsku a Srbsku a její služby jsou k dispozici prostřednictvím obchodních partnerů také
v Bulharsku, Rumunsku, Rusku a na Ukrajině. 

7.11. | PANEL ROZVOJE | 15.00 | str.7
www.asystems.as/cs

Mgr. JIŘÍ ČENĚK

Vystudoval psychologii na FF MU a management na ESF MU, v současné době je
doktorandem oboru Sociální psychologie FF MU. Má praxi v oblasti personalistiky
a psychologické diagnostiky v rámci výběrových řízení. Mezi jeho odborné zájmy patří 
psychologie práce a organizace, HR management a teorie testů.

6.11. | program na univerzitách | FRRMS MENDELU | str.2

PROFILY ŘEČNÍKŮ
NA UNIVERZITÁCH I VELETRHU
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DRING CONSULTING

KOUČINK PRO VÁS

DRING Consulting se věnuje grantovým a dotačním poradenstvím, projektovému 
managementu, zpracování analytických studií (studie proveditelnosti, podnikatelské 
záměry, analýzy rozvojového potenciálu, strategické rozvojové dokumenty) a profesnímu 
vzdělávání s přímou vazbou na uplatnitelnost na trhu práce.

PhDr. Jana Čihounková, certifikovaný profesionální kouč, lektor, psycholog. Koučinku 
se intenzivně věnuje několik let, patří mezi lidi, kteří mu pevně věří, jsou jím nadšeni
a „žijí“ jeho principy. Důvěřuje potenciálu svých klientů a provází je na cestě k úspěchu
a za splněním jejich cílů.

5.11. | program na univerzitách | FAST VUT | str.4
www.dringbrno.cz

5.11. | program na univerzitách | FEKT VUT | str.4
7.11. | PANEL ROZVOJE | 9.30 | str.7
www.koucinkprovas.cz

PhDr. STANISLAV GÁLIK

PhDr. Stanislav Gálik řídí klíčové projekty ve společnosti Proud&Partners Investments 
a kromě jiného je také majitelem značky pánského odívání Galard. Na Masarykově 
univerzitě přednáší psychologii přesvědčování. Zabývá se zejména nákupním chováním 
a psychologií reklamy. 

7.11. | PANEL ROZVOJE | 12.30 | str.7
www.galard.cz

Mgr. et Mgr. MIROSLAV HORÁK, Ph.D.

V současné době pracuje jako odborný asistent na Fakultě regionálního rozvoje
a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně. Vyučuje anglický a španělský jazyk 
a věnuje se překladatelské činnosti. 

6.11. | program na univerzitách | FRRMS MENDELU | str.2

GROWJOB INSTITUTE

Ing. Petr Ludwig je ředitelem a hlavním konzultantem společnosti GrowJOB Institute, 
která vzdělává vrcholové manažery i odbornou veřejnost v oblasti konkurenceschopnos-
ti. Věnuje se hledání cest lidského rozvoje, které vycházejí z jasně definovaných postupů 
postavených na vědeckých výzkumech.

7.11. | PANEL ROZVOJE | 11.00 | str.7
www.growjob.com
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RADIM JANČURA

JIHOMORAVSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM

Radim Jančura je majitelem cestovních agentur Student Agency a Orbix. Od roku 1996 
vybudoval největší firmu v ČR zabývající se prodejem letenek, jízdenek a jazykových
a pracovních pobytů. V roce 2005 byl vyhlášen Podnikatelem roku. 

Jihomoravské inovační centrum (JIC) se zaměřuje na podporu inovačního podnikání
a komerčního využití výzkumu a vývoje. Pomáhá také studentům s originálními nápady. 
JIC vzniklo v roce 2003 jako zájmové sdružení právnických osob.

7.11. | PODNIKATELSKÝ PANEL | 9.30 | str.6
www.studentagency.cz

7.11. | PODNIKATELSKÝ PANEL | 11.30 | 15.30 | str.6, 7
www.jic.cz

Kariérní centrum je poradenskou a personální agenturou pro studenty a absolventy Ma-
sarykovy univerzity. Podporuje vytváření kontaktů studentů s budoucími zaměstnavateli 
a přechod absolventů do praxe. Nabízí různé semináře a kurzy, individuální konzultace 
životopisů a profesně – psychologické analýzy.

KARIÉRNÍ CENTRUM MU
5.11. | 6.11. | program na univerzitách | Bývalá LF MU | str.3
www.kariera.muni.cz

KLUB INVESTORŮ

Klub investorů, o.s. je studentský spolek zaměřený na dění na finančních trzích. 
Zaměřuje se na tři hlavní oblasti, a to vzdělávání, vytváření komunity a uvedení studentů 
do praxe. Pořádá prakticky orientované přednášky, podporuje vlastní realizaci svých 
členů a zprostředkovává nabídky práce a stáží.

5.11. | program na univerzitách | ESF MU | str.3
www.klubinvestoru.com

ISC MENDELU

International Students Club Mendelu je mezinárodní studentský klub, jehož posláním 
je pomoc zahraničním studentům ze všech mezinárodních programů studujících na 
Mendelově univerzitě v Brně formou pořádání různých akcí, které mají společný cíl,
a to podporu mezinárodní komunity na MENDELU.

6.11. | program na univerzitách | ICV MENDELU | str.2
www.iscmendelu.cz

HUB PRAGUE

Hub je velký sdílený pracovní prostor kombinující výhody profesionální kanceláře, inter-
netové kavárny a podnikatelského inkubátoru. Funguje na bázi setkávání a co-workingu 
mezi různými sférami – nezávislými profesionály, lidmi na volné noze, začínajícími podni-
kateli, zástupci firemní i neziskové sféry.

7.11. | PODNIKATELSKÝ PANEL | 10.30 | str.6
prague.the-hub.net
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KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JIŽNÍ MORAVY

Krajská hospodářská komora jižní Moravy (KHK JM) je zájmové sdružení právnických 
osob. Reprezentuje své členy, kterými jsou okresní a regionální hospodářské komory 
v Jihomoravském kraji. Hájí, podporuje a prosazuje zájmy podnikatelů v JMK.

5.11. | program na univerzitách | FAST VUT | str.4
7.11. | PODNIKATELSKÝ PANEL | 12.30 | str.6
www.khkjm.cz

MASARYKOVY DEBATY

Masarykovy debaty jsou projekt studentů Masarykovy univerzity. Jejich cílem je přinést 
vyvážené diskuze atraktivní pro diváky. Na předem danou kontroverzní tezi vždy debatují 
dva týmy odborníků – jeden tým tezi obhajuje a druhý se ji snaží vyvrátit. Diváci svými 
hlasy rozhodují, kdo je více přesvědčil. 

6.11. | program na univerzitách | Aula FSS MU | str.3
www.masarykovydebaty.cz

MOTIVP

MotivP je poradenskou a vzdělávací společností. Poskytuje odborné poradenství
v oblastech: řízení lidských zdrojů, rozvoj a vzdělávání, individuální koučink, assessment
a development centre, psychodiagnostické testy, outdoorové programy a mnoho dalších 
služeb.

7.11. | PODNIKATELSKÝ PANEL | 13.30 | str.6
www.motivp.com

MUNIE

Jedna univerzita – jedni studenti. To je heslo Masarykovy studentské unie (MUNIE), 
která  vznikla po vzoru západních studentských unií, aby zastřešovala studentské spolky, 
sbližovala studenty na akcích, budovala sounáležitost, organizovala sportovní aktivity
a informovala o školním dění.

5.11. | program na univerzitách | Atrium FSS MU | str.3
www.munie.cz

PORADENSKÉ CENTRUM ICV VUT V BRNĚ

Poradenské centrum ICV VUT v Brně se zaměřuje na kariérní poradenství pro studenty 
formou interaktivních kurzů či individuálních konzultací. Rozvíjí i spolupráci s firmami 
a dalšími organizacemi. Formou psychologického poradenství či koučování poskytuje 
studentům pomoc v obtížných životních situacích. 

6.11. | program na univerzitách | ICV VUT | str.4
www.lli.vutbr.cz
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REAL COACHING

Real Coaching je dynamická, progresivní, personálně poradenská společnost zabývající 
se výběrem a rozvojem lidských zdrojů, on-line psychodiagnostikou a koučinkem. Naší 
specializací je řešení konkrétních problematických situací přímo ve firmách. Mezi naše 
klienty patří velké české i slovenské společnosti. 

7.11. | PANEL ROZVOJE | 13.30 | str.7
www.realcoaching.cz

SVAZ OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR

Svaz představuje vrcholové, nezávislé, dobrovolné a lobbistické sdružení, které zastupuje
zájmy a potřeby podnikatelů v obchodě a cestovním ruchu a účastní se sociálního dialogu.

7.11. | PODNIKATELSKÝ PANEL | 12.30 | str.6
www.socr.cz

TOASTMASTERS BRNO

Mise Toastmasters klubu je poskytnout vzájemně podporující a pozitivní výukové 
prostředí, ve kterém budete mít příležitost vybrousit své komunikační a vůdčí doved-
nosti, procvičovat své organizační schopnosti, vedení schůzí a motivování ostatních. To 
následně posílí vaše sebevědomí a osobní rozvoj. 

6.11. | program na univerzitách | Bývalá LF MU | str.3
www.brnotoastmasters.com

Mgr. ADAM RŮŽEK

Vystudoval anglickou a čínskou filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a nyní 
působí jako asistent na Mendelově univerzitě v Brně, kde se zabývá především výukou 
anglického a čínského jazyka.

6.11. | program na univerzitách | FRRMS MENDELU | str.2

Pracovala tři roky jako personální konzultant a psycholog v personálně poradenské 
společnosti MITA THOR INTERNATIONAL v Brně. Podílela se na assessment a develop-
ment centrech či personálních a motivačních auditech. V současnosti působí jako externí 
psycholog na VUT v Brně a spolupracuje s ICV MENDELU.

Mgr. MARTINA PŘENOSILOVÁ
5.11. | program na univerzitách | ICV MENDELU | str.2
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BON
US

PODNIKÁNÍ: JAK NA TO?
Máš nutkání začít s podnikáním, chtěl/a bys během studia rozvíjet svůj nápad, který už delší dobu 
nosíš v hlavě, ale nevíš jak na to? Nebo naopak nápad nemáš, ale máš volný čas a chuť se podílet na 
zajímavém projektu a rozvíjet ho? Přinášíme přehled zajímavých možností, které se naskýtají pro stu-
denty v Brně. Představíme ti, kde potkat podobně smýšlející lidi, jaké instituce nebo programy ti můžou 
v začátcích pomoct. Zapojením do soutěží můžeš vyhrát podporu pro tvůj projekt.

CHCI POTKAT LIDI A ROZVÍJET SE
V podnikání jsou důležité kontakty. V Brně se organizuje několik komunitních setkání, kterých se účastní 
hosté z řad podnikatelů či odborníků. Kromě inspirativních a poučných přednášek na nich potkáš aktivní 
lidi, kteří už podnikají nebo o tom uvažují. Možná najdeš někoho, s kým rozběhneš vlastní business.
StartupClub – startup komunita v Brně, pravidelná setkání s hosty organizuje každou třetí středu v měsíci
Business IT Club (BizIT) – přednášky a setkání na Fakultě informatiky MU
Business Heroes – sdružení organizující setkávání lidí, kteří podnikají nebo o podnikání chtějí diskutovat
Student Business Forum – semináře a neformální setkání o podnikání pro studenty

ZPĚTNÁ VAZBA NA VÁŠ PODNIKATELSKÝ NÁPAD
MIC Minutes – krátké setkání s odborníky z praxe, které umožní účastníkům získat velmi rychle 
zpětnou vazbu ke svému podnikatelskému záměru

STARTUP AKCELERÁTOR
Startup akcelerátory pomáhají po celém světě začínajícím podnikatelům v záčátku jejich businessu. V Brně
organizuje Jihomoravské inovační centrum (JIC) už třetím rokem nejstarší akcelerátor v České republice.
StarCube – Na začátku tříměsíčního startup akcelerátoru StarCube stojí jednotlivci nebo malé týmy. 
Během tří měsíců intenzivních workshopů a společné práce mají šanci vyrůst do podoby rychle se roz-
víjejících firem se sehraným týmem. Více informací o programu najdeš na www.starcube.cz.

SOUTĚŽE A GRANTY
Vodafone Nápad roku – soutěž podnikatelských nápadů o hodnotné ceny
Imagine Cup – jedna z nejprestižnějších studentských soutěží zaměřená na IT organizována 
společností Microsoft
Rozjezdy – projekt podpory začínajících regionálních podnikatelů
O2 Think Big – nadační podpora pro komunitní projekty pro lidi do 26 let

VÝUKA NA BRNĚNSKÝCH UNIVERZITÁCH
Pokud uvažuješ o podnikání, doporučujeme se v nabídce brněnských univerzit podívat na kurzy a předměty:
Ekoinkubátor (MU) – inkubátor environmentálních podnikatelských záměrů, který připravuje studenty 
pro rozběh vlastního environmentálně zaměřeného podnikání
Inovace a podnikání v IT (MU a VUT) – vše v rámci předmětu aplikuješ na svůj vlastní projekt, který 
může být základem pro tvé další podnikání

KAM NA INTERNETU?
www.jakpodnikat.cz  |  www.startup.lupa.cz  |  www.tyinternety.cz/startupy

SLOVNÍČEK
startup (start-up) – označení pro začínající firmu
startup akcelerátor – několikaměsíční vzdělávací program podporující růst začínajících (startup) projektů
mentor (pro startupy) – osoba, která má zkušenosti a kontakty (např. úspěšný podnikatel) a pomáhá 
začínajícím projektům a firmám 
elevator pitch – krátké, výstižné a jednoduché představení projektu, firmy, produktu nebo služby
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