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Místo, kde se respekt 
k přírodě snoubí s touhou 
poznávat



85 %
absolventů si najde 
práci do tří měsíců 
od ukončení studia

5
fakult

8 886
studentů

19 %
zahraničních studentů

Vzděláváme
všechny věkové kategorie mj. na Mezigenerační 
univerzitě a Univerzitě třetího věku



Objev něco nového
Informatika, vinařství, design nábytku, 
pedagogika nebo biotechnologie. 
Prozkoumej jedinečné obory na MENDELU 
a určitě objevíš takové, které tě nadchnou!

→ Studovat můžeš také kombinovaně nebo 
v angličtině

→ Spolupracujeme s univerzitami po celém světě 
a podpoříme tě v získání znalostí v cizině 

→ Máme zázemí, kde si vše vyzkoušíš v praxi

Věděl/a jsi, že 85 % absolventů 
MENDELU pracuje ve vystudovaném 
nebo blízkém oboru?

PROČ JÍT NA 
MENDELU?



Buď součástí
Kampus MENDELU je kousek od centra a najdeš v něm většinu fakult, 
menzu s nej výhledem v Brně, pizzerku nebo zahradu na chillout. 
Budeš v centru dění!

→ Najdeš partu se stejným mindsetem a pohltí tě atmoška kampusu
→ Na koleje je to co by kamenem dohodil
→ Poznáš se s lidmi napříč fakultami

Věděl/a jsi, že dveře MENDELU jsou otevřené všem? Specifická 
potřeba, hendikep, ani onemocnění nemusí být překážkou. 
Naše Poradenské a profesní centrum pomůže každému, kdo 
to se studiem myslí vážně. Řekni si o úpravu přijímacího řízení 
nebo studia.

Zažij nejpřívětivější 
studentský město
Brno, to je 65 000 studentů na VŠ.

→ Brno je centrum vědy a výzkumu
→ Sídlí v něm firmy a startupy hledající talenty
→ V Brně to žije!
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Čas zážitkůBěh MENDELU, Majáles, plesy 
a spousta dalších skvělých 
akcí. Některé z nich pořádají 
přímo naše studentské spolky, 

jejichž součástí můžeš být i ty!

Čas zúročit 
znalosti
Najdi si praxi, brigádu nebo 
budoucího zaměstnavatele 
přímo na univerzitě během 
Kariérního dne. Vytunit si 
LinkedIn a CVčko můžeš 
v našem Poradenském 
a profesním centru.

MENDELU
JE TAKY…

Věděl/a jsi, že podporujeme nadané 
sportovce, aby mohli skloubit studium 
se sportovní kariérou?



Čas na flow
Ponoř se naplno do práce. 

Knihovna, studovny a zahrada 

v kampusu ti zajistí ten pravý 

tvůrčí prostor. 



Ještě nemáš vybraný obor?
Třeba tě zaujme některá z těchto oblastí:

Architektura a design

Kreativita | Umění | Tvorba

Životní prostředí | Klimatická změna | Udržitelnost

Ekologie a péče o krajinu

Business | Leadership | Trh práce

Ekonomika, management a finance

Výzkum | Pokrok | Věda

Potravinářství, biotechnologie, 
genetika

Učitelství | Organizace kurzů | Výukové metody

Pedagogika a vzdělávání



Chceš vybírat konkrétně? 
Použij náš filtr studijních programů.

Regionální rozvoj 
a mezinárodní studia

Cestování | Kultura | Objevování

Technické obory a IT

Počítače | Stroje | Technologie

Zahradnictví a floristika

Rostliny | Pěstování | Estetika

Zemědělství a lesnictví

Krajina | Péče | Příroda | Zvířata



•• Agronomická 
fakulta (AF)



••

Podmínky přijetí
Bc. — průměrný prospěch 

ze SŠ za posledního 
3,5 roku studia 

Ing. — písemná přijímací 
zkouška

U NÁS MŮŽEŠ STUDOVAT

Ing.

•  Agroekologie

–  specializace Agroekologie 

–  specializace Pozemkové úpravy 
a ochrana půdy

–  specializace Voda v agroekosystému 

•  Fytotechnika 

•  General Agriculture 

•  Krmivářství 

•  Molekulární biologie 
a biotechnologie: 

–  specializace Molekulární biologie 
a biotechnologie rostlin 

–  specializace Molekulární biologie 
a biotechnologie živočichů 

•  Odpadové hospodářství 

•  Potravinářství a výživa 
člověka: 

–  specializace Jakost a bezpečnost 
potravin 

–  specializace Technologie potravin 

–  specializace Výživa člověka 

•  Profesní zemědělství 

•  Provoz techniky 

•  Rostlinolékařství 

•  Rybářství a hydrobiologie 

•  Technické znalectví 
a oceňování 

•  Zemědělské inženýrství: 

–  specializace Agrobyznys 

–  specializace Zemědělské inženýrství 

•  Zootechnika: 

–  specializace Chov koní 
a agroturistika 

–  specializace Zootechnika

Bc.

•  Agroekologie: 

–  specializace Agroekologie

–  specializace Pozemkové úpravy 
a ochrana půdy 

–  specializace Voda 
v agroekosystému

 •  Aplikovaná technika: 

–  specializace Odpadové 
hospodářství 

–  specializace Provoz techniky 

–  specializace Technické znalectví 
a oceňování 

–  specializace Zemědělské stavby 
a technologická zařízení 

Fytotechnika: 

–  specializace Fytotechnika 

–  specializace Rostlinolékařství 

•  Molekulární biologie 
a biotechnologie 

•  Profesní zemědělství 

•  Technologie potravin 

•  Zemědělské inženýrství: 

–  specializace Agrobyznys 

–  specializace Zemědělské inženýrství 

•  Zootechnika: 

–  specializace Rybářství 

–  specializace Zootechnika 



MARIE 
LÍBALOVÁ
studentka Technologie 
potravin

„Nejvíc mě baví rozmanitost vě-
domostí, které mám možnost 
ze studia načerpat. I přes mou 
hlavní specializaci, kterou jsou 
potraviny, jsem mohla  nahléd-
nout do  tajů chovu hospodář-
ských zvířat nebo se dozvědět 
něco víc o podnikové ekonomii. 
Nové dovednosti jsem získa-
la také v zahraničí, kam jsem vy-
jela v rámci praktické stáže. Vě-
řím, že po ukončení studia najdu 
uplatnění v praxi.“

ambasador.tpo@mendelu.cz



Kdo jsme

Výuka u nás probíhá hlavně prakticky. 

Studenti si vyzkouší práci v nejmoderněj-

ších laboratořích, sklenících nebo fyto- 

tronech. Přímo na fakultě chováme ryby, 

drůbež a  včely. Máme taky školní ze-

mědělský statek. Součástí univerzitního 

kampusu je i pivovar, pekárna, masna 

a mini-mlékárna.

KONTAKT  
NA STUDIJNÍ 
ODDĚLENÍ:

Ing. Simona Viktorinová
agro@mendelu.cz 
+420 545 133 008

www.af.mendelu.cz
facebook.com/af.mendelu
instagram.com/af.mendelu 
youtube.com/agronomickafakulta

mailto:agro@mendelu.cz
http://www.af.mendelu.cz


Lesnická a dřevařská 
fakulta (LDF)



Podmínky přijetí
Bc. — průměrný prospěch 

ze SŠ za posledního 3,5 roku 
studia (na SP Design nábytku 

+ talentová zkouška)

Ing. — příjmací zkouška 
(otázky z předmětů státní 

závěrečné Bc. zkoušky)

U NÁS MŮŽEŠ 
STUDOVAT

Bc.

• Arboristika 

• Design nábytku

• Krajinářství 

• Lesnictví: 

–  specializace Lesnictví 

–  specializace Lesnictví tropů 
a subtropů 

• Myslivost

• Stavby na bázi dřeva 

•  Technologie a management 
zpracování dřeva 

• Tvorba a výroba nábytku: 

–  specializace Navrhování nábytku 

–  specializace Výroba nábytku 

Ing.

• Design nábytku

• European Forestry

• Krajinné inženýrství 

• Lesní inženýrství: 

–  specializace Lesní inženýrství 

–  specializace Lesní inženýrství tropů 
a subtropů 

• Stavby na bázi dřeva 

• Technická biologie dřevin

•  Technologie a management 
zpracování dřeva 



FILIP HVIŽĎ
ambasador studijního 
programu Myslivost 

„Na studiu na LDF se mi nejvíc 
líbí praktická výuka, kdy stu-
dent jen nesedí v lavici, ale jde 
si vyzkoušet nabyté vědomos-
ti ven do přírody. A pokud bu-
deš mít pocit, že té myslivosti 
nemáš dost, tak na LDF máme 
jak myslivecký kroužek, tak 
třeba sokolníky nebo trubače. 
Takže se u nás ve volném čase 
nudit nebudeš!“

myslivost.ambasador@mendelu.cz

mailto:krajinarstvi.ambasador@mendelu.cz


Kdo jsme

Zkušenosti s  lesním hospodařením získáš přímo 

v terénu. Univerzita má přes 10 000 hektarů lesa ve 

správě Školního lesního podniku Masarykův les 

Křtiny, a  to jen kousek od  Brna. Tvůrčí činnost 

se dřevem si vyzkoušíš přímo v  našich dílnách, 

vědeckou zase ve výzkumném centru Josefa Ressela 

v  Útěchově, které se jako první v  Česku zabý- 

vá výzkumem dřeva. Pokud míříš na  Design ná-

bytku, umělecký talent rozvineš v  rámci ateliérů 

a  své projekty budeš prezentovat na  soutěžích 

a výstavách.

KONTAKT  
NA STUDIJNÍ 
ODDĚLENÍ:

Bc. Hana Čerteková
studpri@mendelu.cz
+420 545 134 006

www.ldf.mendelu.cz
facebook.cz/ldf.mendelu
instagram.com/ldf_mendelu
twitter.com/ldf_mendelu

mailto:studpri@mendelu.cz
http://www.ldf.mendelu.cz


—  —  •  

Podmínky přijetí
Bc. — Test předpokladů ke studiu 

(kromě Administrace IS/ ICT — 
přijímací zkouška z informatiky)

Ing. — Test z odborného 
předmětu

Provozně 
ekonomická 
fakulta (PEF)



—  —  •  

U NÁS MŮŽEŠ STUDOVAT

Bc.

AKADEMICKÉ 
PROGRAMY:

•  Ekonomika a management: 

–  specializace Ekonomická a finanční 
analýza 

–   specializace Management 
a marketing

–   specializace Lidské zdroje

•  Economics and Management

•  Management and Marketing

•  Finance

•  Otevřená informatika

–  zaměření Vývoj webových aplikací

- zaměření Vývoj mobilních aplikací

–   zaměření Vývoj vestavěných 
systémů

- zaměření Řízení podniku

PROFESNÍ 
PROGRAMY:

•  Finanční služby

•  Management obchodu 
a služeb: 

–  specializace Management 
cestovního ruchu 

–  specializace Management obchodní 
činnosti 

•  Administrace IS/ICT

Ing.

•  Ekonomika a management: 

–  specializace Ekonomická statistika

–  specializace Finanční řízení podniku 

–  specializace Lidské zdroje 
a mezinárodní leadership

–  specializace Management

–   specializace Marketing a obchod

•   Economics and Management: 

–  specializace Human Resources and 
International Leadership

–  specializace Management

•   Hospodářská politika a správa 
(  obor Finance a investiční 
management)

–   specializace Ekonomická statistika

–  specializace Aplikované finance

–  specializace Účetnictví

•  Účetnictví a daně

•  Otevřená informatika 

–  zaměření Datová analýza a strojové 
učení

- zaměření Uživatelská rozhraní

- zaměření Aplikace pro Průmysl 4.0

- zaměření Důvěryhodnost dat

•  Open Informatics 



ADÉLA 
CEJNAROVÁ
ambasadorka pro 
ekonomické programy

„Studium na PEFce splňuje vše- 
chno, co byste od výšky čekali 
a chtěli dostat. Není to jen eko-
nomická fakulta, kde budete le-
žet v učení. Je to i spousta zá-
bavy, nových přátel, kontaktů 
a zkušeností. PEFka Tě připraví 
prostě na všechno.“

xcejnaro@mendelu.cz



Kdo jsme

Studuj v moderní budově a užij si přá-

telské prostředí naší fakulty. Jsme nej-

starší ekonomická fakulta na Moravě, ale 

rozhodně jdeme s dobou — sledujeme 

aktuální trendy ve vzdělání i výzkumu 

a spolupracujeme s řadou mezinárod-

ních odborníků z praxe.

KONTAKT  
NA STUDIJNÍ 
ODDĚLENÍ:

Ing. Petra Katolická
studijni@pef.mendelu.cz
+420 545 132 727

www.pef.mendelu.cz
pr@pef.mendelu.cz
facebook.com/pef.mendelu
instagram.com/pefmendelu

mailto:studijni@pef.mendelu.cz
http://www.pef.mendelu.cz
mailto:pr@pef.mendelu.cz


Zahradnická 
fakulta (ZF)



U NÁS MŮŽEŠ 
STUDOVAT

Bc.

• Zahradnické inženýrství: 

–   specializace Zahradnictví 

–  specializace Vinohradnictví 
a vinařství 

–   specializace Zpracovatelské 
technologie a kvalita potravin

• Floristická tvorba

• Krajinářská architektura 

• Realizace a správa zeleně:

–  specializace Správa zeleně

–  specializace Zahradní a krajinářské 
realizace

Ing.

• Zahradnické inženýrství: 

–  specializace Zahradnictví 

–  specializace Vinohradnictví 
a vinařství

–  specializace Zpracovatelské 
technologie a kvalita potravin

•  International Master of 
Horticulture Science 

• Realizace a správa zeleně 

• Krajinářská architekturaPodmínky přijetí
Bc. — průměrný prospěch 

ze SŠ (Krajinářská architektura 
+ talentová zkouška)

Ing. — rozdílová zkouška v případě 
absolvování Bc. na jiné škole 

(Krajinářská architektura 
+ portfolio)



WERONIKA 
ZEMENE
studentka oboru Zahradní 
a krajinářské realizace

„V zahradách jsem vždycky ráda 
trávila čas. Je jedno, jestli to 
byla zahrada babičky nebo bo-
tanická zahrada. Vždy mě zají-
malo, jak zahrady vznikají a hlav-
ně to, jak po  realizaci můžou 
fungovat desítky let. V Lednici 
mám ráda dlouhé procházky 
a taky atmosféru mezi studen-
ty. Máš dotazy ohledně studia 
na ZF, neváhej a napiš mi!“

ambasador.realizace@mendelu.cz



 

Kdo jsme

Existuje lepší místo pro zahradnickou školu 

než je zahrada? Zahradnická fakulta MENDELU 

je jedinou fakultou svého druhu, která nabízí 

studentům neocenitelné výhody výuky v těs-

ném propojení s přírodou. Součástí kampusu 

jsou vedle ateliérů, učeben a vybavených la-

boratoří, také zahrady, sady, skleníky či dokon-

ce vinohrad, kde si studenti mohou snadno 

ověřit teorii v praxi i realizovat své vlastní pro-

jekty. Jako například vyrobit své vlastní víno.

KONTAKT  
NA STUDIJNÍ 
ODDĚLENÍ:

Renata Svobodová
renata.svobodova@mendelu.cz
+420 519 367 225

www.zf.mendelu.cz
info@zf.mendelu.cz
facebook.com/zahradnicka.fakulta.
MENDELU

mailto:renata.svobodova@mendelu.cz
http://www.zf.mendelu.cz
mailto:info@zf.mendelu.cz


Fakulta regionálního 
rozvoje a mezinárodních 
studií (FRRMS)



U NÁS MŮŽEŠ 
STUDOVAT

Bc.

• Mezinárodní teritoriální studia 

• International Territorial Studies 

• Regionální rozvoj

Ing.

• Mezinárodní teritoriální studia 

• International Territorial Studies  

• Regionální rozvoj

Podmínky přijetí
Bc. — Scio test nebo fakultní 

test všeobecných předpokladů

Ing. — přijímací zkouška 
ze zvoleného studijního 

programu



JIŘÍ MOČIDLAN
student Mezinárodních 
teritoriálních studií

„Díky MENDELU jsem byl na Eras-
mu v Jordánsku, na stáži na čes-
kém velvyslanectví v Addis Abe-
bě v Etiopii a na praktické stáži 
v Ghaně. Mimo školu se věnuji 
dobrovolnictví v uprchlických tá-
borech v Srbsku a Bosně a Her-
cegovině, přivedlo mě k  tomu 
právě moje studium na FRRMS.“

jiri.mocidlan@seznam.cz

mailto:jiri.mocidlan@seznam.cz


KONTAKT  
NA STUDIJNÍ 
ODDĚLENÍ:

Mgr. Tereza Bártková
studijni.frrms@mendelu.cz
+420 545 136 121

www.frrms.mendelu.cz
www.frdis.com
www.studujbezhranic.cz
facebook.com/FRRMS
instagram.com/frrms_mendelu

 

Kdo jsme

FRRMS ti otevře dveře do celého světa. 

Nahlédneš do problémů moderního i roz-

vojového světa — globalizace, klimatická 

a  migrační krize, ekonomicko-sociálně- 

environmentální rozvoj regionů apod. 

Vše budeš studovat ve vzájemných sou-

vislostech. Získáš multioborový přehled 

a naučíš se kriticky myslet.

mailto:studijni.frrms@mendelu.cz
http://www.frrms.mendelu.cz
http://www.frdis.com
http://www.studujbezhranic.cz


Institut celoživotního 
vzdělávání (ICV)



Podmínky přijetí
Bc. — písemný test ze 

všeobecných středoškolských 
znalostí se zaměřením 

na oblast společenských 
věd (např. pedagogika, 

psychologie,  
sociologie atd.)

U NÁS MŮŽEŠ 
STUDOVAT

Bc.

•  Aplikovaná pedagogická 
studia

•  Učitelství praktického 
vyučování a odborného 
výcviku



LUDMILA 
KALFASOVÁ
studentka Učitelství 
praktického vyučování 
a odborného výcviku

„Pro studium na  ICV jsem se 
rozhodla proto, že chci získat 
potřebnou kvalifikaci pro výkon 
povolání učitelské profese. Dal-
ším důvodem bylo, že jsem se 
chtěla v  životě posunout dál, 
získat větší rozhled i nové uži-
tečné informace.

ambasadori.icv@mendelu.cz

mailto:ambasadori.icv@mendelu.cz


  

Využijte u nás
• Kurzy pro všechny

 –  Jazykové kurzy

 –  Potravinářské, vinařské a zemědělské 
kurzy

 –  IT kurzy

 –  Zájmové kurzy (navrhování interiéru, 
aranžování květin, včelaření…)

 –  a další... 

KONTAKT  
NA STUDIJNÍ 
ODDĚLENÍ:

Bc. Iva Urbánková
studijni.icv@mendelu.cz 
+420 545 135 208

www.icv.mendelu.cz/studium 
facebook.com/icvMendelu
instagram.com/icv_mendelu/

 

Kdo jsme
Vzděláváme v  oblasti učitelství a  neučitel-

ské pedagogiky.

Na ICV získáš znalosti z pedagogiky, psycho-

logie, andragogiky či didaktiky. Teoretické 

znalosti si prakticky vyzkoušíš ve  ško-

lách a  vzdělávacích institucích. Seznámíš 

se s moderními metodami výuky, naučíš se 

organizovat a  vyhodnocovat kurzy, poznáš 

práci učitele na SŠ. Staneš se profesionálem 

ve vzdělávání.

mailto:studijni.icv@mendelu.cz
https://www.instagram.com/icv_mendelu/


•   Zemědělské inženýrství: 
specializace Zemědělské 
inženýrství (Bc., Ing.) 

•   Odpadové hospodářství 
(Ing.)

• Arboristika (Bc.)

•  Lesnictví: specializace 
Lesnictví (Bc.)

•  Lesní inženýrství: specializace 
Lesní inženýrství (Ing.)

•  Myslivost (Bc.)

•  Technologie a management 
zpracování dřeva (Bc., Ing.)

•  Ekonomika a management 
(Bc., Ing.)

•  Administrace IS/ICT (Bc.)

AF LDF

•   Zahradnické inženýrství: 

–  specializace Zpracovatelské 
technologie a kvalita potravin 
(Bc., Ing.)

–  specializace Vinohradnictví 
a vinařství (Bc., Ing.)

–  specializace Zahradnictví (Bc., Ing.)

•  Realizace a správa zeleně: 
specializace Správa zeleně (Bc.)

•  Učitelství praktického 
vyučování a odborného 
výcviku (Bc.)

•  Aplikovaná pedagogická 
studia (Bc.)

ZF ICVPEF

Nikdy není pozdě! 
Studujte dálkově

Získejte praktické 
vzdělání a titul. 

Změňte svůj život 
a kariéru nebo 
rozšiřte svou 
pracovní kvalifikaci.



Nabízíme programy 
i v angličtině

Studuj anglicky, i když nejsi cizinec. 
Dej svému studiu nový rozměr.

Anglické studijní programy:

AF
• General Agriculture (Ing.) 

LDF
• European Forestry (Ing.)

PEF
• Economics and Management: 

– specializace Management and Marketing (Bc.)
– specializace Human Resources and International Leadership (Ing.)
– specializace Management (Ing.)

• Open Informatics (Ing.)

ZF
•  International Master of Horticulture Science (Ing.)

FRRMS
• International Territorial Studies (Bc., Ing.)



Oáza klidu přímo v kampusu: 
zahrada a arboretum
Unikátní sbírky tropických orchidejí a dalších rostlin spolu na prostoru 
o velikosti poloviny parku Lužánky jsou skvělým místem pro odpočinek. 

Zahrada zároveň slouží pro výzkumné úkoly studentů dendrologie, botaniky, 
fytopatologie a dalších.

VYDECHNI



Evropský unikát: 
lesy MENDELU
Žádná z univerzit na našem kontinentu nemá tak rozsáhlý 
a souvislý les v těsné blízkosti školy. 

Univerzitní lesy jsou mimo jiné místem pro praxi, exkurze 
i výzkum studentů Lesnické a dřevařské fakulty. 

POZNÁVEJ

Jeden z největších v ČR: 
podnik Žabčice
S přibližně 1 200 kusy skotu patří Žabčice mezi jedny z největších 
zemědělských podniků. 

Kromě skotu a dalších hospodářských zvířat jsou v Žabčicích pokusná 
pole a vinice, kde probíhá výuka, výzkum a závěrečné práce studentů 
Agronomické fakulty.

VYZKOUŠEJ



Věděli jste, že…?
Čtyři hrášky v logu univerzity 
na počátku symbolizovaly 
původní čtyři fakulty a zároveň 
odkazovaly na čtyři hrášky, se 
kterými Mendel pracoval při 
svých pokusech.

Narodil jsem se 
v Hynčicích na Moravě. 

V roce 2022 to bylo přesně 
200 let a slyšel jsem, že 
probíhaly velké oslavy, 

hlavně v Brně, kde jsem 
strávil většinu života.

Bývám nazýván 
otcem genetiky a jsem 
považován za jednoho 

z nejvýznamnějších světových 
vědců. Formuloval jsem totiž 

základy dědičnosti a to 
díky pokusům s křížením 

hrachu setého.

Byl jsem mnichem 
a později opatem. Své 

slavné pokusy jsem prováděl 
v augustiánském klášteře sv. 

Tomáše v Brně… vybavujete si 
ten velkej kostel na Mendláku? 

Tak tam je opatství.

Mendelova univerzita 
v Brně nese hrdě mé jméno 
od roku 1995. Původně se 
jmenovala Vysoká škola 

zemědělská v Brně.

SPEED DATING 
S MENDELEM
Seznam se!



Chceš na 
MENDELU? 
Jak dál?

1. Vyber si obor a ptej se! První příležitost máš na 
Gaudeamu. Zároveň cokoliv tě napadá, můžeš zjis-
tit od ambasadorů, což jsou studenti daných pro-
gramů, kteří o něm ví první poslední. Využít můžeš 
i FB a Insta mendelu.cz a sociální sítě fakult.

 

Omrkni si kampus na dnech otevřených dveří. Ter- 
míny jsou od  listopadu do  března, tak sleduj web 
nebo sítě vybrané fakulty.

 

Podej si přihlášku. Termíny i požadavky pro přijetí se 
u fakult liší, takže info hledej na fakultách.

 

Držíme ti palce na maturitu i přijímačky!

 

Mission completed? Super! Nezapomeň si sehnat 
ubytování, užij si léto a těš se na život vysokoškoláka.

2.

3.

4.

5.

Víc info najdeš 
na mendelu.cz/uchazec



www.mendelu.cz


