
Výstupy ze Startup MendelU léto 2021
a startu 2. běhu soutěže 
O nejlepší podnikatelský nápad MendelU



Přehled dění na 

brněnských univerzitách



Celo-

univerzitní 

předměty

Soutěže

s finanční 

podporou

Jednorázové 

workshopy, 

exkurze a 

diskuze

Znalosti Zážitek Kontakty Finance

583

Motivace

podpořených 

VŠ studentů 

v roce 2020

Přehled podpory JIC pro studenty VŠ

Jednorázové 

konzultace



Celouniverzitní předmět

Zájemců o předmět ve 

školním roce 2020/2021

ZS 22/LS 18 ZS 15/LS 13 ZS 41

Finanční podpora v soutěži

v roce 2021 300 000 Kč

+ mezinárodní mobilita

320 000 Kč 800 000 Kč



Podpora podnikavosti 

na MendelU



Video rozhovor s finalisty 1. ročníku soutěže na https://tinyurl.com/x6pk693b



Já osobně tento předmět využila, abych se naučila základy v oblasti podnikání, 

protože jsem o tom dosud nevěděla nic. Dalo mi to přesně to, co jsem od toho 

očekávala a jsem si 100% jistá, že všechny informace a rady v budoucnu 

využiju. 

Adéla Reslová

absolventka Startup Mendelu, léto 2021



Jak studenti hodnotí posun díky předmětu





Tento předmět rozhodně stojí za to vyzkoušet, převážně pokus vás podnikání jen trochu zajímá nebo jste o něm někdy 

jen na chvilku uvažovali. Je to skvělá zkušenost i v případě, že do podnikání nejste zase tolik zapálení, třeba zjistíte, 

že vás to chytlo. Kromě zajímavých informací o podnikání se tady můžete naučit i něco nového o prezentování nebo 

získat i nějaké sebevědomí, pokud vám chybí nebo jste nejistí. V případě, že to zkusíte, je důležité nevzdávat se. 

Pokud vám to nejde, ponořte se do toho více a zjistíte, že nějak to přece jen jde. Dokonce i v případech, kdy budete 

přemýšlet, jestli vyhodit z okna všechny materiály k projektu včetně počítače nebo své kolegy z týmu či z okna raději 

sami skočit. V tom případě je nejlepší vše zavřít, den počkat, sednout si nad vše znovu a zkusit se podívat na problém 

z jiného pohledu. 

Sandra Beierová

absolventka Startup Mendelu, léto 2021



- Startup MendelU léto 2020 – 54 studentů

- Startup MendelU podzim 2020 – 21 studentů

- Startup MendelU léto 2021 – 13 studentů

- Přihlášených nápadů do soutěže 2020 – 13 nápadů

- Přihlášených nápadů do soutěže 2021 – 7 nápadů, v 1. kole 

oceněny 4 částkou 30 000 Kč

V číslech



Složení přihlášených studentů 
na předmětu dle fakult
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Postupující z 1. kola soutěže

Home4Bikes, Marek Tesař - upcycling starých kol
Fluffily, Mária Klieštiková - appka s audio pohádkami pro zabavení dět
LoFer, Lucia Blšáková a Matěj Mešťánek - výroba a distribuce 
fermentovaných nápojů
Městské zahrady, Helena Vrablcová - zušlechťováních malých 
zelených ploch v městské zástavbě



Propagace





Léto 2021



Následující kroky



Témata k řešení

- Kvalitní marketingová kampaň na předmět i soutěž

- Aktivní zapojení vedení jednotlivých fakult

- Dostatek lidských zdrojů na organizaci a propagaci

- Možnost propojení aktivit s MUNI

- Vize a ambice podpory podnikavosti na MendelU



Vize podnikavé univerzity

Naši absolventi jsou nejatraktivnější na trhu práce.

Jsme díky tomu preferovanou volbou pro budoucí studenty.

Studenti mají k alma mater intenzivní vztah.

Na půdě naší univerzity vzniká spousta úspěšných firem. 

Ty zpětně podporují naši univerzitu. Finančně i šířením dobrého jména.




