
 

 
 

 

Den s praxí 
 

I. ročník symposia k oslavě 10. výročí založení FRRMS 

17. 10. 2018 

 
Cílem symposia je představit studentům, akademikům a veřejnosti  

činnost partnerů a formy spolupráce  
s Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií  

 
 

Symposium proběhne ve formě prezentací, přednášek a workshopů,  
během nichž spolupracující partneři představí svoji činnost,  
možnosti spolupráce a propojení akademické sféry s praxí  

v sekcích podnikatelský sektor, veřejný sektor, sektor regionálního rozvoje,  
neziskový sektor 

 
 
Program symposia: 
08:00 – 09:00 registrace účastníků 
09:00 – 09:20 zahájení symposia  
09:20 – 11:50 plenární sekce 
11:50 – 12:30 oběd 
12:30 – 14:30 paralelní sekce  
14:30 – 15:00 coffee break 
15:00 – 17:00 paralelní sekce 
18:00 – 00:00 gala večer k oslavě 10. výročí založení FRRMS 

 

 

Místo konání symposia 
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 

Mendelova univerzita v Brně 

Třída Generála Píky 2005/7, 613 00 Brno 

 

kontaktní osoba:  

Ing. Veronika Svatošová, Ph.D., 

proděkanka pro koncepci, rozvoj a IT  

email: veronika.svatosova@mendelu.cz, tel.: +420 607 856 201 

www.frrms.mendelu.cz 

 

mailto:veronika.svatosova@mendelu.cz


 

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 

Mendelova univerzita v Brně 

Zemědělská 1 / 613 00 Brno 

telefon 123 456 789 / fax 123 456 789 

www.frrms.mendelu.cz 

 

Prezentace společnosti na Dni s praxí: 

 

Využijte jedinečné příležitosti oslovit studenty ještě při studiu a domluvte si s nimi praxi, stáž, 
zadání závěrečné práce nebo oslovte absolventy a nabídněte jim konkrétní profesní 

uplatnění na konkrétních pracovních pozicích.  

 

 
Co Vám účast na Dni s praxí přinese? 

 Setkáte se s nadanými a motivovanými studenty a absolventy, kteří mají zájem o 
další spolupráci. 

 Zviditelníte svoji společnost mezi studenty a absolventy. 

 Získáte kontakty přímo na zástupce fakulty a studijních oborů, které vás nejvíce 
zajímají. 

 

 
Účastí na Dni s praxí získá společnost následující balíček služeb: 

 Komplexní organizační zajištění akce. 

 Poskytnutí jedné výstavní plochy či stánku v termínu konání akce  
(včetně elektřiny a wifi připojení). 

 Prezentaci Vaší společnosti na webových stránkách FRRMS MENDELU  
(logo společnosti a odkaz na webové stránky) a na Facebooku. 

 Zveřejnění loga Vaší společnosti na propagačních tiskových materiálech. 

 Drobné občerstvení pro dva zástupce Vaší společnosti. 

 

 

 
Kontakt a registrace na Den s praxí: 

Ing. Veronika Svatošová, Ph.D., 
proděkanka pro koncepci, rozvoj a IT  

email: veronika.svatosova@mendelu.cz, tel.: +420 607 856 201 

mailto:veronika.svatosova@mendelu.cz


 

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 

Mendelova univerzita v Brně 

Zemědělská 1 / 613 00 Brno 

telefon 123 456 789 / fax 123 456 789 

www.frrms.mendelu.cz 

 

Den s praxí – detailní program 
 

Den konání: 17. 10. 2018, FRRMS 

 

08:00 – 09:00 registrace účastníků 

09:00 – 09:20 zahájení symposia 

- 09:00 – 09:10 úvodní slovo vedení fakulty, představení záměru Dne s praxí,  

                            představení 10 let FRRMS a další plány  
 

09:10 – 12:00 plenární sekce: Veřejná správa a podnikání 

- 09:10 – 09:40 prezentace Strategie pro Brno (Romana Jalůvková, Magistrát města Brna) 
                            Brno: město studentů 

- 09:40 – 10:10 prezentace Sociální odbor Jihomoravského kraje (Petr Horehleď) 

- 10:10 – 10:40 coffe break 

- 10:40 – 11:20 prezentace společnosti KPMG (Michaela Neduchalová) 

                            Finanční zdraví podniku, cesta k úspěchu 

- 11:20 – 12:00  prezentace Jihomoravské inovační centrum (Vojtěch Krmíček) 

První kroky od nápadu k fungujícímu projektu 

12:00 – 12:30 oběd 

12:30 – 17:00 paralelní sekce   

Sekce 1: Podnikatelská sektor 

- 12:30 – 13:00 prezentace Podnikni to! (Maxim Dužek) 

                                  Kde nejsou lidi, nejsou faily 

- 13:00 – 13:30 prezentace Oldřich Janda Consultancy, s.r.o. (Oldřich Janda)  

                            Jak vybudovat úspěšnou společnost 

- 13:30 – 14:00  prezentace SMART Network (Gabriela Mrkvicová) 

                            Zkušenosti s podnikáním: Podnikatelský příběh 

- 14:00 – 14:30 prezentace společnosti ANABIX (Štěpán Musil) 

                            Praktické využití komunikační mapy při nastavení procesů v CRM 

 

14:30 – 15:00 coffee break 



 

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 

Mendelova univerzita v Brně 

Zemědělská 1 / 613 00 Brno 

telefon 123 456 789 / fax 123 456 789 

www.frrms.mendelu.cz 

 

Sekce 1: Studentská sekce 

- 15:00 – 15:40 workshop společnosti HCA Czechia (Martin Kolenička) 

                            Umění efektivní komunikace  

- 15:40 – 16:20 workshop společnosti GrowJob Institute (Matěj Krejčí)  

                            Jak hledat smysl v práci a osobním životě celkově 

- 16:20 – 17:00 workshop společnosti JáNěkdo.cz (Petr Nosek) 

                            Jak prodat své schopnosti a jedinečnost 

 

                             

Sekce 2: Sektor regionálního rozvoje 

- 12:30 – 13:10 prezentace starosta PaeDr. Zdeněk Peša 

                            Možnosti a potřeby venkovských obcí 

- 13:10 – 13:50 prezentace Centrum regionálního rozvoje (Tatiana Mifková) 

                            Rozvojové projekty Centra regionálního rozvoje 

- 13:50 – 14:30 prezentace Místní akční skupiny (Libuše Beranová, Ondřej Konečný) 

                            Místní akční skupiny a venkovské obce Jihomoravského kraje 
 

14:30 – 15:00 coffee break 

Sekce 2: Neziskový sektor 

- 15:00 – 15:30 prezentace Nadace Partnerství (Petr Kazda) 

                            Měření ekonomických přínosů dálkových tras 

- 15:30 – 16:00 prezentace Diecézní charita (Oldřich Haičman, Michal Novotný) 

- 16:00 – 16:30 prezentace CHKO Moravský Kras (Leoš Štefka) 

- 16:30 – 17:00 prezentace Slezská Diakonie 

 



 

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 

Mendelova univerzita v Brně 

Zemědělská 1 / 613 00 Brno 

telefon 123 456 789 / fax 123 456 789 

www.frrms.mendelu.cz 

 

PARNERSTVÍ FRRMS MENDELU 
 
 
Cíle partnerství FRRMS MENDELU 
 
Hlavním cílem partnerství s FRRMS MENDELU je navázat dlouhodobou vzájemně 
prospěšnou spolupráci akademické sféry s praxí z oblasti soukromého podnikatelského, 
veřejného a neziskového sektoru. Cílem této spolupráce je propojit znalosti a možnosti 
akademické sféry v oblasti podnikání, regionálního rozvoje, veřejné správy a neziskového 
sektoru. 

 
Oblasti partnerství FRRMS MENDELU 
 

 Soukromý podnikatelský sektor 

 Veřejná správa  

 Neziskový sektor 

 Sektor regionálního rozvoje 

 
Benefity statusu partnera FRRMS MENDELU 
 

 Status partnera na webových stránkách FRRMS a dalších propagačních materiálech 

 Prezentace firmy v rámci speciální sekce webových stránek FRRMS 

 Přednostní nabízení stáží partnerů prostřednictvím komunikačních kanálů fakulty  
(www, FB, newsletter aj.) 

 Vyvěšení plakátů na vývěsních plochách v prostorách fakulty 

 Prezentace firmy na konferencích, veletrzích práce a workshopech FRRMS 
MENDELU 

 
Konkrétní formy partnerství FRRMS MENDELU 
 

 Prezentace a propagace firmy a její činnosti na tematicky vymezených přednáškách a 
workshopech FRRMS MENDELU 

 Spolupráce fakulty a partnera fakulty na vědecko-výzkumných projektech  
a projektech vymezených partnerem fakulty (s akademickými pracovníky  
a studenty fakulty) 

 Možnost pořádání exkurzí a tematických dnů studentů FRRMS v místě působení 
partnera 

 Zpracovávání bakalářských a diplomových praxí pro potřeby fakulty a potřeby 
partnera fakulty 

 Zapojení studentů FRRMS do aktivit a činností podle potřeb partnera fakulty 
v souladu s pedagogickým a vědecko-výzkumným zaměřením fakulty 

 Absolvování odborných stáží a praxí studentů FRRMS pro potřeby partnera fakulty a 
příprava studentů na praxi v souladu s jejich studijním zaměřením  


